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Opfordring til oprettelse af
en
’komité
for
modsætningernes sammenfald
for at håndtere sult- og
coronavirus-pandenien gennem
et
nyt
globalt
sundhedsinitiativ
Skriv under her.
Kombinationen af kriser, som vi står over for nu, har nået
sådanne hidtil usete proportioner, at det ser ud til at
overskride de psykologiske grænser for hvad, der er tåleligt.
Sundhedseksperter overalt i verden advarer om, at det kan tage
yderligere ni måneder, før alle nationer kan blive forsynes
med en vaccine – og selv da vil tilgængeligheden ikke være
garanteret. I mellemtiden kan yderligere en million mennesker
miste deres liv på grund af COVID-19.
Men et langt større antal liv er truet af den hungersnød, der
nu breder sig i udviklingslandene som et resultat af nedgangen
i landbruget og sammenbruddet af den såkaldte uformelle sektor
af økonomien. Mange lande er allerede destabiliseret af
eksisterende sociale spændinger, som pandemien nu har
forværret. Denne dynamik kan muligvis vokse massivt i de
kommende måneder.
Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) har rapporteret
et kæmpe fald på 10,7% i den globale arbejdsindkomst i de
første ni måneder af indeværende år, hvilket beløber sig til

3,5 billioner dollars, og et tab på op til 500 millioner
arbejdspladser ved årets udgang. I de avancerede økonomier er
konkurser, kortere arbejdstid og afskedigelser – der truer så
mange på deres eksistens – i det mindste midlertidigt afbødet
af regeringers nødhjælpsprogrammer. Men de fleste
udviklingslande er totalt ude af stand til at finansiere
lignende programmer. I lande med de såkaldte “lavere
mellemindkomster” udgjorde indkomsttabet 23,3% i andet kvartal
og 15,6% i tredje kvartal, og prognoserne for det fjerde er
langt mere pessimistiske.
I betragtning af at mere end halvdelen af befolkningen i
afrikanske lande syd for Sahara, selv før COVID-19 brød ud,
ikke havde en velafbalanceret og tilstrækkelig næring, er
nyheden fra Vice.com om, at fødevarepriser i hele Afrika er
steget med 250%, virkelig katastrofal. Som lederen af
Verdensfødevareprogrammet (WFP), David Beasley, nu i flere
måneder har advaret om, truer en hungersnød af “bibelske
dimensioner” med at dræbe op til 300.000 mennesker om dagen.
Phillip Tsokolibane, Schiller Instituttets samarbejdspartner i
Sydafrika, har udsendt en presserende appel om en
international mobilisering for at bekæmpe sult i Afrika. “Det
er ikke et spørgsmål om, hvad der vil ske – DET FINDER STED
allerede”.
Det er klart, at stillet over for en sådan tragedie, er det
kun regeringer, der arbejder sammen, der kan gennemføre de
nødprogrammer, som er nødvendige for at redde mange millioner
menneskers liv. Desværre har de sidste måneder vist, at det er
geopolitisk konfrontation med Rusland og Kina, som står på
Vestens dagsorden og ikke samarbejde; og for blot at nævne et
eksempel om de 5 milliarder dollars, som WFP akut har brug
for, så har den kun modtaget 750 millioner. Hvad kan der
gøres? Skal vi bare se passivt til, at tragedien udspiller sig
foran vores øjne?
Som svar på den mørke tidsalder i det 14. århundrede, der var
præget af katastrofer svarende til nutidens, udviklede

Nicholas af Cusa, den store tænker i det 15. århundrede, og
opfinderen af moderne videnskab og den suveræne nationalstat,
en ny metode til tænkning, Coincidentia Oppositorum,
modsætningernes sammenfald, der, som han understregede,
repræsenterede en helt ny tilgang til problemløsning. Det var
idéen om, at det menneskelige sind – i skaberens levende
billede – er i stand til at definere det højere niveau, hvor
alle tilsyneladende uløselige modsætninger kan løses. Ifølge
Nicholas er det menneskelige sind i stand til at tænke som
‘den ene’, som besidder en højere magt end ‘de mange’. På
samme måde observerede Albert Einstein, at problemer ikke kan
løses på det samme niveau, som de opstod på.
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Tænkning i henhold til ‘modsætningernes sammenfald’ er den
metode, der må anvendes til at løse den krise, som truer hele
menneskeheden i dag. Vi er nødt til at definere en løsning,
der imødekommer de relevante individer og interessegruppers
eksistentielle behov på lige fod. Denne tilgang er konkret
brugbar med hensyn til pandemien.
Det er denne verdens unge mennesker, hvis fremtid mest er
truet af kombinationen af pandemien og den økonomiske krise,
skønt de på ingen måde var ansvarlige for dem. Derfor er vi
nødt til at udvikle fremtidsprospekter for dem, som både løser
det egentlige problem og giver dem en konkret opgave. Vi vil
kun være i stand til at navigere i COVID-19-pandemien, og
lignende fremtidige pandemier, hvis der etableres et moderne
sundhedsprogram i hvert eneste land i verden; programmer, som
i princippet svarer til Hill-Burton-standarden i USA, de tyske
og franske sundhedssystemer, før de blev privatiseret, eller
det system, der viste sig så vellykket i Wuhan, Kina.
Det første skridt i denne retning kunne tages ved at oprette

partnerskaber mellem eksempelvis universitetsklinikker,
hospitaler og medicinske fakulteter i USA og europæiske lande
og lignende institutioner i Afrika. For at opbygge et moderne
sundhedssystem er der ikke alene behov for medicinsk kapacitet
såsom hospitaler, infrastruktur, vand, elektricitet osv., Men
også et stort antal veluddannet medicinsk personale.
I denne henseende bør sådanne partnerskaber uddanne unge i
USA, Europa og afrikanske lande, hvoraf nogle er arbejdsløse,
til, for det første, at blive medicinske assistenter og
derefter medicinsk personale efter Roosevelts model, Civilian
Conservation Corps (CCC). Det allerførste skridt er at uddanne
unge, så de kan indsættes i samfundene eller landsbyerne og
demonstrere
de
folkesundhedsforanstaltninger
for
befolkningerne, der er nødvendige for at bekæmpe pandemien. I
Tuskegee (Alabama), Tennessee, St. Louis (Missouri) og andre
steder i USA er der allerede et sådant samarbejde med lokale
institutioner, som også involverer klinikker og lokale
politistyrker
i
foranstaltninger,

de
forskellige
tillidsskabende
såsom hjemmebesøg, hvilket er af

ekstraordinær betydning i betragtning af befolkningens
generelle usikkerhed og (ofte omfattende) kampagner mod at
bære masker, afvisning af vacciner osv.
I de afrikanske partnerskabsprojekter kræver fælles træning og
indsættelse af amerikanske og europæiske ungdomshjælpere med
afrikanske unge også tillidsskabende foranstaltninger, der kan
udføres af medicinsk personale såvel som repræsentanter for
kirker eller katastrofe-hjælpeorganisationer. Sådanne
programmer skal først fokusere på distribution af medicinske
forsyninger og let transportable fødevarer, såsom mælkepulver,
tørret og konserveret kød osv.; og derefter udvides hurtigst
muligt til at omfatte uddannelse i opbygning af infrastruktur,
landbrug og industrielle projekter.
I de sociale brændpunkter i amerikanske byer eller europæiske
forstæder, hvor voldelige gadekampe af forskellige årsager har
fundet sted for nyligt, og hvor unge udsættes for en lang

række af farer, såsom stoffer, alkohol, bandekriminalitet,
internetafhængighed og en fornedrende modkultur, ville sådanne
uddannelsesmuligheder være det alternativ, de behøver for at
finde en socialt påkrævet og fremtidsorienteret opgave. I USA
ville en sådan kreativ ikke-voldelig direkte handling følge i
den historiske tradition af Dr. Martin Luther King, Jr’s
borgerrettighedsbevægelse. Det skal huskes, at Amelia Boynton
Robinson, borgerrettighedsaktivisten, der bragte Dr. King til
Selma, Alabama, og som blev tævet af politiet og efterladt til
at dø på Edmund Pettus-broen under den berygtede “Bloody
Sunday” i marts 1965, var vicepræsident for Schiller
Instituttet i 25 år.
Dette er ikke stedet at diskutere kompleksiteten af de sociale
brændpunkter, det være sig i de amerikanske byer, hvor vold er
brudt ud, især i kølvandet på mordet på afroamerikaneren
George Floyd, eller i de franske forstæder, hvor virkningerne
af pandemien dramatisk har forværret den mangeårige sociale
uro. Selvom disse sociale konflikter utvivlsomt er
instrumenteret af visse kræfter til deres egne politiske
formål, er det ikke desto mindre presserende at fjerne de
reelle årsager til den unge generationers fortvivlelse og
rodløshed. En sådan grunduddannelse til medicinsk assistent
kunne i mange tilfælde være udgangspunktet for yderligere
faglig uddannelse som sygeplejerske, læge eller medicinsk
videnskabsmand.
I dette øjeblik med ekstrem polarisering og vold på gaden vil
en ”Komité for Modsætningernes Sammenfald’ også kunne
genetablere en forbindelse til Mahatma Gandhi’s ikke-voldelige
tradition, der besejrede det Britiske Imperium i Indien; denne
metode,
samt
Dr.
Martin
Luther
King,
Jr’s
borgerrettighedsbevægelse, var i stand til at bringe ellers
helt modsatte politiske kræfter sammen i direkte civile
aktioner.
Denne komité skal samle mennesker med forskellige
kvalifikationer, der gennem et, i første omgang, mindre men

veludformet eksempel kan demonstrere, hvordan man skal tackle
problemet på en sådan måde, at det også kan bruges som et
pilotprojekt for storstilede regeringsprogrammer, der
forhåbentlig vil følge efter inden for kort tid.
Alt imens det haster med at uddanne nok medicinsk personale
over hele verden til at opbygge et verdenssundhedssystem, må
det gå hånd i hånd med at overvinde sultpandemien. Det er en
forbrydelse mod menneskeheden, at mange millioner mennesker i
udviklingslandene (bogstaveligt talt) er i fare for sulte, som
et resultat af fødevaremanglen, massivt forstærket af
pandemien, (en af de mest ulidelige former for død, ifølge
tidligere FN-kommissær for menneskerettigheder Jean Ziegler),
alt imens landmændene i USA og Europa kæmper for deres
økonomiske overlevelse. Nogle har været nødt til at slå deres
besætninger ned, fordi kartellerne har skabt slavelignende
forhold i kødforarbejdningsindustrien, hvilket førte til den
gentagne fremkomst af COVID-19-udbrud. Det er også
uacceptabelt, at landmændene, der producerer vital næring for
hele samfundet, drives til konkurs af bankerne og kartellernes
maksimale profitpolitik og af ideologiske, såkaldte “grønne”
begrænsninger.
Repræsentanter for landmændene bør derfor slutte sig til disse
medicinske teams for at organisere nødhjælp med passende
fødevarer til krisezoner og begynde at træne andre unge
mennesker
i
at
udvikle
landbrugskapaciteten
i
udviklingslandene. Sammen med afrikanske landmænd kunne de
begynde at etablere moderne landbrug, hvilket naturligvis
kræver udvikling af infrastruktur, vand- og elforsyning osv.
Der er entusiastiske unge og ældre landmænd i USA, Tyskland,
Frankrig eller Italien, der, i en sådan krisesituation, ville
betragte det som en del af deres mission i livet at hjælpe med
at overvinde en hidtil uset nødsituation med et sådant
program.
USA og Europa har brug for en sammenslutning af pensionerede
medicinske arbejdere, berørte enkeltpersoner og sociale og

religiøse organisationer, der arbejder sammen [i regi af]
denne komité for at etablere dette uddannelsesprojekt. En del
af deres opgave er også at rejse de donationer, der kræves fra
internationale
og
mellemstore
virksomheder,
fra
bestyrelsesmedlemmer, der ikke kun forstår, at disse projekter
er en humanitær nødvendighed, men at det også er i deres egen
interesse at opretholde en bæredygtig verden.
Så snart disse projekter antager konkret form, vil de udløse
den form for entusiasme, som alle store pionerprojekter kan
generere, på trods af situationens alvor, og de vil give
fremtidsudsigter til mange unge, der ellers ville blive
trukket ind i sociale oprør og voldelige aktiviteter.
Som nævnt kan et sådant privat initiativ (direkte civil
aktion) i Mahatma Gandhis tradition for ikkevoldelige
handlinger og Dr. Martin Luther King, Jr. ikke i sig selv løse
den gigantiske udfordring, der ligger foran os. Men det kan
give et praktisk eksempel på, hvordan mennesker med god vilje
kan gribe ind i en ellers desperat situation og pege i retning
af den nødvendige løsning. Disse konkrete eksempler vil
derefter tilskynde regeringer, eller lægge pres på dem, til at
gå sammen og gennem et nyt kreditsystem skabe rammerne for
permanent at overvinde underudviklingen i udviklingslandene.
På den måde ville Nicholas of Cusas idé om, at en løsning kan
findes på et højere niveau, der tager hensyn til alle de
involveredes interesser, finde en konkret anvendelse i dag.
Dette initiativ vil bidrage til kampen mod pandemien, det vil
definere en meningsfuld opgave for unge mennesker, og det vil
hjælpe med at forbedre akutte nødsituationer i økonomisk
ugunstigt stillede regioner i USA og Europa samt afrikanske
lande. Det vil også fremhæve landbrugets vitale betydning
under en hungersnød og redde folk fra at sulte. I en
situation, hvor mange mennesker føler sig magtesløse over for
århundredets katastrofe, vil komitéen give hvert enkelt
menneske mulighed for at bidrage med noget for at overvinde
krisen.
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Det kan ske her
28. oktober (EIRNS) – Truslen om fascisme er helt reel i USA
og kan ses i det enorme institutionelle pres for at sikre et
nyt præsidentskab under uheldige Joe Bidens nominelle
myndighed. Den voksende censur, udøvet af tech-giganterne (og
krævet af tåbelige politikere), truer folks frihed til at
kommunikere om de vigtige ting de står overfor og til at blive
konfronteret med modstridende synspunkter.
Tænk blot på, hvordan stadig mere omfangsrigt materiale om Joe
Biden og hans families korrupte økonomiske forbindelser,
centreret om hans søn Hunter, bliver hemmeligholdt. Dette
materiale bliver der dækket over (i det mindste indtil Kamala
Harris i sikkerhed kan overtage landet) ved hårdhændet
blokering af opslag (facebook og twitter), ansættelse af en
titusind mand hær af “indholds-mæglere” og “hints” fra FBI.
Lederne af Google, Facebook og Twitter bevidnede i senatets
handelsudvalg i onsdags og anerkendte, at de ikke har noget
reelt bevis for, at historierne om Hunter Bidens ”laptop fra
helvede” er falske eller russisk disinformation.
Præsident Donald Trump, der i stigende grad er blevet angrebet
og kneblet af de sociale mediegiganter, er kommet svingende ud
og kræver en undersøgelse af, hvorvidt afsnit 230 i loven om
kommunikationsanstændighed er anvendelig for disse
indholdsudbydere, der er afveget fra deres oprindelige opgave
som en offentlig opslagstavle, til at være håndplukkede
leverandører af foretrukket indhold.
Hvem vil tro på, at en Biden-Harris administration vil kæmpe

mod dette destruktive censur-regime,
installere dem i det hvide hus?

som

er

skabt

for

Hvordan kan kuppet mod Trump – ledet af de britiske og
amerikanske efterretningsbureauer – blive besejret og
borgernes ret til frit at vælge deres ledere blive gendannet,
hvis
gerningsmændene
ikke
efterforskes,
afsløres,
retsforfølges og straffes?
En sejr over kuppet vil føre til en sund gennemtænkning af det
britiske imperiums bredere natur og dets indflydelse over USA
og verdenspolitikken; en gennemtænkning der vil være vigtig
for at sætte en ny økonomisk kurs i den transatlantiske
verden, en kurs baseret på fysisk-økonomisk udvikling der
adskiller os fra dyrene, snarere end en baseret på økonomisk
tyveri – affødt af et ønske om at herske over en uforanderlig
umenneskelig verden – det ville modtage Satans bifald?
Behovet for en radikal ændring i økonomi og statskundskab er
hårdt tiltrængt. Tænk på de enorme svindelnumre der begås på
Wall Street og i “City of London”, hvor penge skabes af det
bare ingenting i en proces der plyndrer den fysiske økonomi.
Tænk på de millioner af mennesker der allerede er døde af
hungersnød i år og de yderligere titusindvis, hvis liv står på
spil. Og dette er blot, hvad der sker her og nu!
Hvad med de hundrede millioner af mennesker der døde unødigt
eller aldrig blev født i løbet af de sidste par årtier, hvor
en stor mulighed for fremskridt blev spildt og forhindret?
Og overvej faren for krig der eskalerer hver uge på grund af
provokationer fra agenter med et imperie-synspunkt, som ikke
er i nogen nations interesse.
Afslutningen af ABM- og INF-traktaterne, faren for at den nye
START-traktat udløber, kuppet i Ukraine og selvfølgelig
bedrageriet omkring Russiagate skaber voksende og totalt
unødvendig konflikt med Rusland.
Angrebene på Kinas fremgang og dets Bælte- og Vej-initiativ,

som skulle bringe deres egne erfaringer til resten af verden
(udvikling af nye markeder for deres nuværende og fremtidige
produkter), havde nået et højdepunkt under Obama, men var
trådt i baggrunden med Trumps valgsejr og hans ofte gentagne
erklæring om, at et godt forhold til Kina og Rusland er “en
god ting, ikke en dårlig ting.” Men direkte løgne og vilde
overdrivelser om Kinas ansvar for spredningen af COVID-19,
samt britiske og amerikanske efterretningsoperationer, skaber
en fjendtlig atmosfære, kombineret med militære provokationer.
Da FBI-direktør Christopher Wray onsdag meddelte, at fem
kinesiske statsborgere i USA var blevet arresteret, gentog han
sit syn på verden: Kinas vækst i retning af at være den mest
magtfulde nation på planeten skal stoppes og FBI anser sit
bidrag til dette som værende en af dets primære missioner.
Men den største trussel mod USA og verden er hverken Rusland
eller Kina. Det er de sidste 50 års tolerance af en økonomisk,
social og politisk tankegang som nu kulminerer, i takt med at
den splintres, i et hysterisk forsøg på at forhindre enhver
form for forandring.
Den politiske førsteprioritet i dette forsøg? Kuppet mod
Trump.
For at skabe en verden, som fremtiden vil være stolte af at vi
vandt, kræver det en
langsigtet økonomisk vision.
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Rens Lyndon LaRouches
Jacques Cheminades navne

og

25 år efter: Frigivelse af franske dokumenter beviser, at den
franske præsidentkandidat Jacques Cheminade blev udsat for en
uretfærdighed
Den følgende rapport, der anerkender den uret der blev begået
mod Jacques Cheminade – fransk præsidentkandidat i 1995, 2012
og 2017, og leder af LaRouche-bevægelsen i Frankrig – har også
stor betydning for kampagnen for at rense Lyndon LaRouches
navn fra de falske anklager, som førte til hans 5-årige
fængsling og undertrykkelsen af hans ideer.
Paris, den 24. oktober 2020 (Nouvelle Solidarité) – I et klart
faseskifte forud for det franske præsidentvalg i maj 2022, har
store franske medier såsom radiostationen France Info, France
Culture og France Inter langt om længe frigivet en detaljeret
dækning af den måde, hvorpå det franske forfatningsråd
(ConCon, Frankrigs højeste retlige myndighed) mellem sommeren
og oktober 1995 godkendte de absolut svigagtige
kampagneregnskaber for flere præsidentkandidater ved valget i
maj 1995, mens det samtidig, uden begrundelser, afviste
Cheminades.
Anledningen til at afsløre dette bedrag er det faktum, at

retsdokumenterne fra ConCon-sagen blev offentliggjort efter 25
års hemmeligholdelse. Mandag den 19. oktober, den allerførste
dag for akternes “offentliggørelse”, sendte et særligt tipersoners journalistisk hold, “Afdelingen for forespørgsler og
Efterforskning” fra Radio France, journalister til
Nationalarkivet i Pierrefitte for at gennemgå optegnelserne.
Det de fandt, bekræfter alt hvad præsidentkandidat Jacques
Cheminade sagde på det tidspunkt: det officielle resultat af
valget i 1995 var en blanding af bedrageri, uretfærdighed,
kriminalitet og kætteri. Mens både den nyvalgte franske
præsident Jacques Chirac, hans hovedudfordrer Edouard Balladur
og højrepopulisten Jean-Marie Le Pen, fik deres falske og
ulovlige kampagnefinanser og -praksis godkendt, og fik derfor
godtgjort så godt som alle deres udgifter, blev
kampagnekontoen for Cheminade – ven af Lyndon LaRouche og en
fjende af det finansielle oligarki, der betragtes som en
underlig “outsider”, ugyldiggjort og afvist under påskud
opfundet for lejligheden, hvilket skabte store økonomiske
problemer, politisk isolation og derefter personlig konkurs.
Udover at skjule omfanget af deres reelle udgifter,
oversvømmede både Chirac og Balladur deres konti med “funny
money”, dvs. enorme mængder kontanter af ukendt og meget
tvivlsom oprindelse. Balladur, den daværende premierminister,
deponerede fire tasker indeholdende 10,25 millioner franc i
kontanter på sin kampagnekonto i form af pengesedler på 500
franc, og hævdede at de kom fra salget af kampagne-T-shirts,
til trods for at ingen nogensinde ville bruge en så stor
pengeseddel til at betale for en sådan vare. I årenes løb er
det blevet mere og mere klart, at Balladur, som
premierminister, kanaliserede midler fra underslæb i
forbindelse med den franske regerings våbensalg, der gik til
de franske hemmelige tjenesters konti, til sin egen politiske
kampagne…
Ifølge pressemeddelelserne bekræfter ConCons optegnelser den
hektiske indsats af dets formand, Roland Dumas, en nær ven af

François Mitterrand, for, enhver pris, at godkende Chiracs
valg… Også Le Pens konto blev – på helt uregelmæssig vis –
godkendt af de samme grunde…
Selvom det er en god begyndelse at afsløre denne
statsskandale, er medierne endnu ikke parate, da det på dette
dramatiske historiske tidspunkt ville være nødvendigt at
afvise de aldeles falske beskyldninger mod Cheminade.
Uddrag fra Jacques Cheminades kronik: “Hvad afvisningen af min
kampagnekonto fra 1995 betyder”: … “Ikke alene godkendte
rådsmedlemmerne de åbenlyst uregelmæssige konti tilhørende
Edouard Balladur og Jacques Chirac, men de afviste også mine
ved hjælp af et vildledende juridisk argument og, efter deres
egen indrømmelse, ‘uden materielle beviser’. Jacques Robert,
daværende medlem af Rådet, anerkendt i Le Parisien den 1.
december 2011, at ‘raison d’état’ (‘statens ve og vel’) havde
overgået loven.’ …
Rådet påberåbte sig i sin afgørelse mod [Cheminade] det
mistænkelige i fraværet af rentetilskrivelse på lån fra
privatpersoner og tilskrivningen af renterne igen som
donationer, hvilket gjorde lånebeløbene højere end den lovlige
grænse for donationer. Det juridiske argument er så underligt,
at Olivier Schrameck, rådets generalsekretær, insisterede på,
at sagen ikke skulle henvises til domstolene for at undgå
lugten af en skandale. Bestemmelserne i artikel 1905 i
civillovgivningen definerer faktisk et lån ved ‘det faktum, at
det skal tilbagebetales’ og i princippet uden renter. Således
overtrådte Rådet reglerne i civillovgivningen mod Cheminade…
Og rapportørerne tilføjede, at kandidaten havde ‘opfundet’
udgifter, mens de belastende fakturaer alle blev
retfærdiggjort ved en henvendelse til Rådet (ved brev af
22/09/1995) med en kopi af de forskellige trykte dokumenter.
Jacques Robert og Maurice Faures konklusion, som rapporteret i
en artikel fra det franske magasin Les Inrocks den 23. februar
2012: ‘De vaskede hænder på hans bekostning”.
”Selv ‘France Info’ og ‘France Inter’ må erkende dette: Selvom

de regelmæssigt har argumenteret for, at “tvivlen skal komme
kandidaten til gode”, som i tilfældet med Chiracs og Balladurs
konti, har de vise mænd besluttet at sanktionere den ‘mindre
kandidat'”. ”Der er dog meget mere end det. Den ‘mindre
kandidat’ var ikke bare en syndebuk for at dække over de
store. Gennem hele min kampagne er jeg blevet ærekrænket af
medierne.
Til allersidst insisterede den franske stat på, at jeg
personligt tilbagebetaler statens forskudsbetaling (171.325,46
EU) til mig for mine kampagneudgifter. Dette beløb blev
endelig inddrevet af regeringen på bekostning af refusionen af
min kampagnekonto for 2012, som [på det tidspunkt] blev
[erklæret regulær og] godkendt! Sådan ubarmhjertighed kan kun
forstås, hvis man undersøger det, som jeg aldrig ophørte med
at bekendtgøre på daværende tidspunkt: Sammenbruddet af et
internationalt finanssystem, der førte til en social
plyndring, hvori næsten alle derefter var medskyldige. Det er
der, vi står i dag.
”Jeg stiller mig ikke an som et personligt offer, men for at
beskylde en politisk mafia, der forårsagede os en katastrofe.
Afvisningen af min kampagnekonto er afslørende. Det er vores
nuværende forslag til fremtiden, der er beskrevet i vores
‘køreplan’, der er afgørende. Medlemmerne af Rådet var på det
tidspunkt kun de mere eller mindre bevidste udtryk for City of
London og Wall Street-systemet. Spørgsmålet, der står på spil
her, er ikke kun hvad der ville være sket, hvis mit kandidatur
var blevet behandlet retfærdigt, men også hvad vi alle skal
gøre i dag til det fælles bedste og for fremtidige
generationer.”

Dansk videokonference søndag
den 8. november:
Verden efter valget i USA
Talere:
Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark:
Kan Trump og den amerikanske befolkning forsvare Trumps
valgsejr imod valgsvindlen? (på dansk)
Gæstetaler: Hussein Askary, Schiller Instituttets koordinator
for Sydvestasien, bestyrelsesmedlem, Bælte- og Vejinitiativ
Institut i Sverige (brixsweden.org):
Nu skal USA og Europa tilslutte sig Kinas nye Silkevej, og
mobilisere fødevareressourcer til bekæmpelse af sult i Afrika.
(på engelsk)
Michelle Rasmussen, næstformand for Schiller Instituttet i
Danmark:
Beethoven 250 år. (på dansk)
Lyd:
Hussein Askarys præsentation som skærskilt video:
Hussein Askary’s presentation as a separate video in English:

Kan Trump og den amerikanske befolkning forsvare Trumps
valgsejr imod valgsvindlen?
Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i
Danmark
Resumé
USA: Valgsvindel med stemmerne i svingstaterne for at få
Joe Biden valgt som USA’s præsident er en del af den

farvede revolution i USA for at få et regimeskifte og få
afsat Donald Trump.
Dette
regimeskifte
har
været
fokus
for
efterretningstjenesterne og deres partnere i medierne
siden Trump vandt præsidentvalget i 2016. Først med
beskyldningerne om tråde til Rusland (Steel-rapporten fra
britiske efterretningstjeneste, der kom med falske
beskyldninger), så løgnen om Russigate, der er blevet
modbevist, rigsretssagen og 4 års angreb fra medierne.
Mediernes erklæring af, at Biden har vundet valget og
NATO-landes lykønskning af Biden, er et forsøg på at
etablere et fait accompli og forhindre at valgsvindlen
bliver afsløret.
Trump forsøger at få valgene i delstaterne undersøgt så
valgsvindlen kan blive afdækket og retfærdigheden ske
fyldest. Mobilisering af vælgerne for at forsvare
demokratiet og beskytte Trumps valgsejr.
Massiv censur i medierne og på sociale medier for at
forhindre præsident Trump i at tale til befolkningen.
Trump fik over 7 millioner flere stemmer end i 2016
selvom ikke alle stemmerne på ham er blevet tilskrevet
ham.
Konkrete historier om valgsvindelen begynder at komme
frem.
Tidligere NSA tekniker beskriver hvorledes programmet
“Scorecard” kan bruges til at ændre stemme rapporterne
fra valgstederne.
Vil USA’s befolkning lykkes med at forsvare
demokratiske proces og Trumps valgsejr?

den

Hvis kuppet lykkes vil demokraterne forsøge at vinde de
to sidste senatspladser i Georgia så Bidens kontrollører

også kan kontrollere Senatet, udvide Højesteret og få
magten der.
Hvis Biden bliver præsident er der konfrontation med
Rusland og Kina på dagsorden. Vil vi få krig? Atomkrig?
Oveni COVID-19 krisen i USA og dens økonomiske effekter
venter en nedsmeltning af finanssystemet. Med en grøn New
Deal vil utilfredsheden i befolkningen blive enorm. Hvad
følger efter den censur imod dissidenter, der allerede er
i gang?
Topmøde i Davos 9.-11. november med blandt andet Mark
Carney, den nye chef for Bank of England Andrew Bailey,
Blackrocks Fink, IMF, ECB, Bill Gates etc. om at
gennemtvinge kredittørke imod alle investeringer, der
ikke er “grønne”. Digitale valutaer så centralbankerne
får den fulde økonomiske magt.
Der er en verden uden for Vestens og NATO’s kontrol. Kina
og Rusland er ikke kuede.
COVID-19 var et lille bump på vejen for Kina. Man har
igen vækst og Bælte- og Vej-Initiativet og international
økonomisk opbygning fortsætter.
Vesten kan ikke stoppe Kina. Vil man forsøge krig? En
atomkrig kan ikke vindes, men vil gale hoveder i Vesten
forsøge alligevel?
Vil vi i stedet få en “Sputnik-effekt”, hvor Vesten må
skifte kurs tilbage til økonomisk, videnskabeligt og
teknologisk fremskridt for at kunne konkurrere med Kina
og alle de, der vil samarbejde med Kina? Eller vil Vesten
blive irrelevant?
De, der satser på økonomisk vækst drevet af menneskelig
kreativitet og videnskabeligt og teknologisk fremskridt
vinder i det lange løb.

Vi lever i farlige tider men står også potentielt over
for det største spring fremad i menneskehedens historie.
Lyt til hele talen her.

Nu skal USA og Europa tilslutte sig Kinas nye Silkevej,
og mobilisere
fødevareressourcer til bekæmpelse af sult i Afrika.
Gæstetaler: Hussein Askary, Schiller Instituttets
koordinator for Sydvestasien, bestyrelsesmedlem, Bælteog Vejinitiativ Institut i Sverige (brixsweden.org):
Hussein
Askary
præsenterede
den
akutte
voksende sultekatastrofe i Afrika og hvordan den kan
løses. Dels gennem en nødaktion for at fragte fødevarer
fra USA, Europa, Rusland og Kina, men også gennem at
opbygge Afrikas egne fødevareproduktion og skabe
økonomisk udvikling, især infrastrukturprojekter og
industrialisering i samarbejde med Kinas Bælte- og VejInitiativ.
Hussein
Askary
præsenterede
Afrikas
egne
udviklingsplaner, Kinas rolle i at virkeliggøre dem, og
hvorfor USA og Europe skal deltage.
Hussein Askary brugte en Powerpoint præsentation til
illustration under talen, som også findes, som en
særskilt video på engelsk her.

Beethoven 250 år og menneskehedens æstetiske opdragelse
Michelle Rasmussen, næstformand for Schiller Instituttet
i Danmark
Vi har en civilisationskrise: en konfrontationspolitik,

som kan føre til krig med Rusland og Kina, en COVID-19pandemi, økonomiske og finansielle kriser og en
voksende sultkatastofe i Afrika.
Vil vi etablere en ny retfærdig økonomisk verdensorden
eller vil det ende i kaos og krig?
Det er en kamp mellem helt forskellige menneskesyn.
LaRouche understregede altid: hvad er forskellen mellem
mennesker og dyr?
Er vi dyriske?
Eller har vi en iboende kreativ erkendelsesevne, som gør
os i stand til at opdage nye principper — noget nyt, som
ingen andre har tænkt på.
I videns k a b o p d a g e r vi nye naturvidenskabe l i g e
principper.
I kunst opdager vi nyt om vores egne kreative evner, som
kan deles med andre, som i et orkester eller kor eller
med tilhørerene.
Skønhed, som Schiller sagde, forædle vores følelser og
vores intellekt —
ikke kun rå følelser som dominerer os uden intellekt,
ikke kun intellekt uden medfølelse og næstekærlighed.
Men gennem at lege, speciel gennem kunst, at spille, kan
de to går op i en højere enhed, som vi kalder en æstetisk
tilstand, når vi er omfavnet af skønhed.
Det var Schillers løsning efter den franske revolution,
som ikke endte som den amerikanske, men i et blodbad.
Platon skrev, at den vigtigste uddannelse for sjælen var
musik — at fylde sjælen med skønhed og gøre den skøn.
Mennesket ville så lovprise skønhed, modtage den med
glæde i sin sjæl, og blive til en skøn sjæl.
Den 16. december fejrer vi Beethoven 250-års fødselsdag.

Vi fejrer ham, som en af de mest kreative sjæle i
historien, men vi fejrer også menneskehedens
erkendelsesmæssige evner.
Studér Beethoven for bedre at forstå, hvad vi mennesker
er.
Beethoven, selv da han ikke var i stand til at høre sin
egne musik, hørte den alligevel i sit sind, og udfordrede
sig selv til at lave det ene gennembrud efter det anden.
Der var ingen stilstand eller
hvad LaRouche kalder ikke-entropi.

entropi,

men

At viljemæssigt blive mere og mere bevist om, at kende
sine egne erkendelsesmæssige evner, og presse dem til det
yderste for at kunne stige op til det næste niveau, og
som han skrev, at nærme sig Guds egen skaberkraft.
Og han havde et formål: at opløfte den trængende
menneskehed.
Han var bevidst om musikkens rolle med at forædle
menneskene.
Gennem at spille, synge eller lytte, kan Beethovens
kreativitet deles med andre —
noderne på papiret, er ikke kun toner, men nøglen til
Beethovens kreative sind.
Og dermed kan andre mennesker bekræfte et positivt
menneskesyn, som også havde en politisk dimension for
Beethoven — stræben efter frihed.
Som Schiller sagde, vejen til frihed går gennem skønhed.
For at fejre Beethoven så lyt til eller syng og spil hans
værker. Genoplev hans åndelige gennembrud, bekræft den
menneskelig kreativitet, skab et samfund, hvor vi kan
genopdage den tabte kunst at skabe skøn musik,

måske endnu mere kreativ end Beethoven, og udvikle
vores erkendelsesmæssige evner, for hele menneskehedens
skyld.
Så blev der spillet den første del af 2. sats af
Beethovens 7. symfoni, dirigeret af Wilhelm Furtwängler,
som eksempel.
Ud fra en enkel begyndelse tilføjes flere og flere
stemmer for at skabe noget stort og opløftende.

Billede af det amerikanske flag. WikiImages fra Pixabay

DATO ÆNDRING: Invitation til
Schiller
Instituttets
internationale
videokonference lørdag den
12. december:
Verden efter det amerikanske
valg:
Lad
os
bygge
en
verden

baseret på fornuft
Begynder enten kl. 15 eller 16 dansk tid. Mere senere.
Tilmelding her.
Denne konference finder sted tre uger efter det amerikanske
valg, en tid til at omdefinere hvordan de presserende
udfordringer, som menneskeheden står overfor kan og må
konfronteres. Vi må indse det absolut akutte behov for at
stoppe den voksende hungersnød – beskrevet af David Beasley,
tidligere guvernør af South Carolina og administrerende
direktør for Verdensfødevareprogrammet, som værende af
bibelske dimensioner – for at redde 30 millioner mennesker fra
sultedøden.
Vi må stå sammen om at bygge et globalt sundhedssystem,
hvilket vil sige moderne sundhedssystemer i hver eneste nation
på kloden.
Og vi må omsider få bugt med underudviklingen i den såkaldte
Tredje Verden for at fjerne årsagen til disse katastrofer.
Menneskets historie har nået en afgørende skillevej: Den
eneste mulighed for at undgå vores egen selvudryddelse i en ny
verdenskrig er endelig at overvinde geopolitisk konfrontation
og etablere et nyt paradigme for samarbejde, især blandt
atommagterne, om en ny international økonomisk- og
sikkerhedsarkitektur.
Vi har brug for en ny økonomisk platform, baseret på de
økonomiske principper som Lyndon LaRouche har klarlagt, som
anviser vejen til løsninger ved at gøre termonuklear fusion og
internationalt samarbejde i rummet til virkelighed.
Det er også tydeligt, at menneskesamfundet kun vil finde de
moralske ressourcer til at foretage de nødvendige ændringer,
hvis vi skaber en ny renæssance af klassisk kultur og en
dialog mellem de forskellige kulturer, ved at fremhæve det

bedste menneskeheden hidtil har skabt, som grundlaget for en
ny og bedre æra for menneskeheden.
Disse emner vil blive diskuteret af fremragende eksperter fra
hele verden.

Hvad der står på spil er
hvilket paradigme der kommer
ud af denne situation
25. oktober (EIRNS) — I sit ugentlige webcast den 22. oktober
sammenfattede Helga Zepp-LaRouche, grundlægger af Schiller
Instituttet, hvad der står på spil ved det amerikanske
præsidentvalg den 3. november og ugerne umiddelbart efter,
både for USA og for verden.
”Hvad står der på spil her? Man havde en rigsretssag mod
præsident Trump og i det mindste et forsøg på domsfældelse med
beskyldningen om, at han havde truet med at tilbageholde hjælp
til Ukraine, hvis de ikke ville dække over at han var
involveret. Nu er realiteten, at nøjagtig det modsatte skete.
Hvad de under rigsretssagen beskyldte Trump for at have gjort
er, hvad Joe Biden rent faktisk gjorde”!
Zepp-LaRouche fortsatte: ”Det der står på spil her er ikke kun
et spørgsmål om, hvem der vinder valget, men spørgsmålet er:
Vil USA forblive en republik og vende tilbage til de
grundlæggende fædres idé om, at det er en forfatningsmæssig
republik; eller vil det blive et imperium, der grundlæggende
styres af det særlige forhold mellem USA og Storbritannien,
som det rent faktisk unipolære britiske imperium? Betydningen
af dette er gigantisk, og jeg tror, at alt afhænger af at få

Biden-historien ud, som han og briterne er så desperate efter
at dække over…
”Så, hvad der virkelig står på spil her, er spørgsmålet om
krig og fred, for der er ingen tvivl om, at ‘Bidendagsordenen’ er at bringe hele krigspartimaskinen tilbage –
man behøver blot at se på rollebesætningen, og hvad de har
sagt om Rusland og Kina”.
Zepp-LaRouche understregede den underliggende økonomiske
krise, der driver briterne og deres malthusianske grønne
dagsorden, såvel som deres geopolitiske balancegang. ”Hvad der
står på spil, er spørgsmålet om hvilket paradigme der kommer
ud af denne situation som vinder. For med finanskrisen, den
tydeligt voksende pandemi, næsten overalt undtagen i Kina, en
utrolig hungersnød i Afrika samt en sammenbrudt realøkonomi,
er det meget klart, at disse mennesker har til hensigt at
forsvare deres døde system for enhver pris: inddæmme Rusland,
inddæmme Kina og igangsætte et geopolitisk spil, der
indeholder kimen til 3. Verdenskrig.
Mennesker

bliver

testet:

krig

eller

fred,

sult

eller

udvikling, afhænger af individer, der handler for det fælles
bedste, bekræftede Zepp-LaRouche. Det betyder, at vi må
mobilisere for at sikre Trumps rungende genvalg, og det
inkluderer mobilisering for at handle på den presserende appel
fra LaRouches sydafrikanske leder, Phillip Tsokolibane, til
præsident Trump og til hele verdenen om at handle for at
stoppe den truende sult for snesevis af millioner i Afrika, og
for at bringe en endelig afslutning på det ‘britiske system
for folkedrab’, som er Joe Bidens største sponsor.

Folk testes: Krig eller fred
afhænger af enkeltpersoner,
der handler for det almene
vel.
Schiller
Instituttets
ugentlige webcast med Helga
Zepp-LaRouche den 22. oktober
2020
Helga Zepp LaRouche sagde, at de konvergerende kriser, som
menneskeheden står over for betyder, at borgerne nu skal
handle med en bevidsthed om, at krig eller fred vil afhænge af
de beslutninger de træffer, og de handlinger de tager. De
kræfter, der er allieret med det globale imperium centreret i
City of London og Wall Street, fortsætter deres pres for
geopolitisk konfrontation med Rusland og Kina. Deres allierede
fra Bush-Clinton-Obama-krigsfraktionen er blevet tvunget til
at samle sig bag deres ynkelige præsidentkandidat, Joe Biden,
som er blevet afsløret i at have kørt en kriminel
afpresningsfidus mens han var vicepræsident. For at hjælpe
hans kandidatur sætter de deres lid til censur og en
genoplivning af løgnene mod Rusland, idet de hævder, at Hunter
Bidens computer, der viser en udbredt kriminel aktivitet, er
en “russisk operation med desinformation”. Tilbageslaget mod
disse
løgne
kom
fra
chefen
for
den
Nationale
Efterretningstjeneste, Ratcliffe, med stærk opbakning fra
LPAC’s pressebegivenhed med NSA-whistleblowerne, Bill Binney
og Kurt Wiebe, der advarede om, at en borgerkrig allerede er i
gang

Samtidig presser forsvarsminister Esper på for en militær
omringning af Rusland og Kina, en operation der inkluderer
oprettelsen
af
en
fire-magts
konstellation
i
Stillehavsregionen, for at slutte sig til en udvidelse af NATO
i Stillehavet!
Måden at imødegå disse vanvittige krigsplaner blev præsenteret
på en onlinekonference, sponsoreret af Schiller Instituttet og
Cátedra China, en konference der samlede mennesker fra 30
lande, som hørte et ekspertpanel, herunder Helga ZeppLaRouche, Jacques Cheminade og allierede til Schiller
Instituttet. I større præsentationer udvikledes idéen om de
fælles principper, der har styret udviklingen af Kina såvel
som nationer i Vesten, og at forskellene, der eksisterer
mellem dem, ikke alene er ikke-uforenelige, men modtagelige
for en løsning baseret på idéen om det almene vel. Udskrifter
fra denne konference følger.
Se videoen her.

POLITISK ORIENTERING den 23.
oktober 2020:
Vil
USA’s
valg
være
overvågningningsapparatets
kup imod præsident Trump?
Med formand Tom Gillesberg.
Lyd:
Schiller Instituttet · Vil USA’s valg være overvågningningsapparatets kup imod præsident Trump?

Frihed til at tænke
Den 21. oktober (EIRNS) Grundlaget for en demokratisk regering
er en uddannet befolkning, der er i stand til, intellektuelt
og meningsfuldt, at diskutere hvilken fremtid de vil vælge at
skabe og dele med befolkningen i resten af verden. Denne
frihed til dialog har været under angreb siden mordet på
præsident Kennedy, med de brutale forsøg på at lukke munden på
Lyndon LaRouche og hans bevægelse. Med Trumps urokkelighed
over for angrebene på ham og hans voksende chance for at få
overtaget ift. sine fjender, eksisterer muligheden for at
besejre selve oprindelsen til disse forsøg på at ødelægge
friheden til at tænke.
Tirsdag deltog NSA whistleblowers Bill Binney og J. Kirk Wiebe
i en “presse-tilgængelighed” sammen med LaRouchePACs Barbara
Boyd og Dennis Speed, for at diskutere det presserende behov
for at knuse hele Russiagate svindelnummeret, som de sidste 4
år har været brugt til at undergrave valgresultatet i 2016.
Wiebe begyndte hans tale med følgende: “Vi er allerede i en
borgerkrig – den begyndte fordi borgerkrige aldrig begynder
med skudvekslinger, de begynder med uenigheder om essentielle
spørgsmål. Spørgsmål som, hvad vil vi være som nation, en
forfatningsmæssig republik og kan vi bevare den? Værdsætter vi
ytringsfrihed? Vi har set den mest åbenlyse censur i de sidste
dage, og det kommer til at blive værre. Det tager for lang til
for regeringen og vi har ikke mere tid, hvis vi mener, det er
essentielt, at folk har den viden, de har brug for til at
træffe informerede beslutninger”. Binney understregede
præsidentens magtfulde rolle i at afsløre de voldsomme angreb
på hans præsidentskab: “Præsidenten har myndighed til at
frigive alt og offentliggøre det.”.
En uge efter Twitters og Facebooks censurering af New York

Post – Amerikas fjerde største avis i omløb – efter dennes
offentliggørelse af nyt om Joe Bidens søn, Hunter, fortsætter
Twitter med at holde avisens Twitter-konto låst med henvisning
til en latterlig retningslinje om “hacket materiale.”. Til
trods for at Twitter gav op og ændrede sine retningslinjer,
insisterer de på, at New York Post sletter de tweets fra
sidste uge, som linkede til deres artikler, tweets som avisen
frit kunne sende idag! Twitter: “Skønt vi har fornyet vores
retningslinjer ændrer vi ikke på håndhævelser med
tilbagevirkende kraft. I skal stadig slette jeres tweets for
at få adgang til jeres konto igen”. Men der er en grænse for
en tyrans magt. Til trods for, og til dels på grund af, den
uhyrlige censur, har Post-historien stadig været den sjette
mest engagerede artikel på sociale medier i denne måned! Mens
Twitter og Googles direktører luftede muligheden for
fuldstændig at fjerne Trump fra Twitter indtil efter valget
(på baggrund af, at han måske deler, hvad disse
sandhedsmæglere betragter som fejlinformation) er Trump selv
gået i offensiv om de enorme problemer der er med brevstemning
i et system med vælgerregistrering, der ikke er designet til
formålet.
Han retweetede en rapport om “Election Integrity Project
California”, som sendte en liste over cirka 440.000 tvivlsomme
stemmesedler sendt i staten – heriblandt til afdøde personer,
fraflyttede mennesker og vælgere der havde flere
vælgerregistreringer (og stemmesedler). Mens Trump i dag talte
til forsamlinger med tusindvis af deltagere, gemte Joe Biden
sig i sin kælder og sendte Barack Obama ud for at lave
kampagne for ham i Philadelphia, hvor han talte med et par
dusin folk i deres biler.
I mellemtiden, i den virkelige verden – det vil sige i rummet,
hvor vores fælles menneskelige fremtid ligger – fik vi en
optimistisk opdatering fra NASA, hvis ingeniører arbejder
hårdt på at nå 2024 målet; at lande på Månen som en del af
Trump-administrationens Artemis-program. NASA har meddelt, at

de planlægger at udvide 4G-dækning … til Månen!
I dag, torsdag, vil senatets retsudvalg stemme om bekræftelsen
af dommer Amy Coney Barrett til den amerikanske højesteret og
den anden debat mellem præsident Trump og uhyggelig Joe Biden
vil finde sted. Historien kalder os til kamp mod censur og det
imperialistiske regime, som den beskytter. Som Bill Binney
sagde: ”Hvis vi ikke også får nogen til at erstatte Barr og
Durham, som er alt for langsomme med at holde folk ansvarlige
for de forbrydelser, de har begået … Få fat på en person, der
rent faktisk vil gøre jobbet og anklage folk for de
forbrydelser, de har begået… Så vi ikke havner ind i en
situation, hvor vi skal have en større krig eller noget. Som
jeg ser det, må vi ordne det først, startende med dette valg
og så er vi nødt til at sikre os, at vi får nogle folk ind i
justitsministeriet, som rent faktisk vil retsforfølge disse
folk for de forbrydelser, de har begået.
At bringe dem, som har angrebet selve det demokratiske
grundlag for verdens ældste republik, for retten, vil skabe en
meget større forståelse for USA’s unikke rolle og for de
universelle principper, som leder menneskeheden fremad.

Kupbestræbelser i desperation
– Biden og demokraterne har
ingen steder at skjule sig
Okt. 20 (EIRNS) – Afsløringerne fra Hunter Bidens e-mails har
sprængt det i forvejen spinkle forsøg på at dække over den
paniske indsats fra Biden-kampagnen for at komme igennem
valget uden, at flertallet af den amerikanske befolkning får
kendskab til hans kriminelle opførsel. Hans mafioso-

svindelforetagende – dvs. Obamas politiske maskine og dens
bagmænd i City of London, Wall Street, medierne og det
militærindustrielle kompleks – har skjult sig bag Russiagate‘skrønen’ hver gang en flig af sandheden er kommet op til
overfladen. Men denne gang er det en fuld tilståelse af de
kriminelle, med deres egne ord. Som Hunter fortalte sin
datter: “Rolig, i modsætning til fatter, vil jeg ikke
forlange, at du skal give mig halvdelen af din løn.” Denne
“løn” var selvfølgelig de millioner han modtog for hemmelige
positioner og aftaler om at købe indflydelse hos sin far,
positioner, som derefter blev beskyttet af hans far, som i
Joes berømte krav om, at anklageren, der efterforskede Hunters
‘tag selv bord’ ved Burisma blev fyret, hvis ikke Ukraine
skulle miste en milliard dollars i hjælp fra USA.
Og dog kan dette kriminelle foretagende, inklusive Obamas
håndlangere, John Brennan og James Clapper, ikke bare give op,
så de skubber nu løgnen langt ud over ethvert niveau af
troværdighed. Et brev underskrevet af dem begge – og et par
dusin andre, overvejende Obama-efterretningsoperatører – blev
frigivet i dag, hvori det hævdes, at “laptop-operationen” (som
de kalder den), baseret på deres indgående erfaring, “har alle
de
klassiske
kendetegn
for
en
russisk
misinformationsoperation”. De indrømmer, at de ikke har nogen
idé om, hvorvidt e-mails’ene er ægte eller ej, og at “vi ikke
har bevis for russisk involvering,” men – hallo – hvem har
brug for bevis? Det havde vi ikke førhen, hvor vi i fire år
holdt svindlen i gang! Når alt kommer til alt, skriver de, er
dette “i overensstemmelse med russiske målsætninger… at skabe
politisk kaos i USA og at uddybe politiske splittelser her,
men også at underminere den tidligere vicepræsident Bidens
kandidatur, og derved hjælpe præsident Trumps kandidatur”.
Men præsident Donald Trump har nu en mand i spidsen for
efterretningstjenesterne, som han kan stole på, direktør for
den Nationale Efterretningstjeneste, John Ratcliffe, der har
bekræftet, at den bærbare computer og e-mails er autentiske

(hvorefter Obama-holdet erklærede, at Ratcliffe “ikke er en
troværdig stemme”, og, hævder de, “har overtrådt adskillige
hovedregler” indenfor efterretningssamfundet – dvs. aldrig at
fortælle sandheden). Hverken Joe eller Hunter Biden har
benægtet, at den bærbare computer var Hunters, eller at
indholdet er autentisk. Den kognitivt udfordrede
præsidentkandidat, meddelte mandag morgen, hektisk for at
undgå at blive udspurgt om det, at han går i skjul i fire
dage, og ikke agter at vove sig ud af sin kælder før debatten
torsdag aften – og bliv ikke overrasket, hvis de finder en
måde at aflyse debatten.
Som reaktion på Hunter Biden-historien, samt Facebook og
Twitters paniske indsats for at censurere historien fra det
amerikanske folk, optrådte LaRouchePAC’s venner, William
Binney og Kirk Wiebe, de whistleblowers fra NSA der afslørede
den russiske løgn, om at Rusland hackede DNC, i dag i en 90minutters LaRouchePAC-pressebegivenhed og advarede om, at ”
‘We Are Now in a Civil War’ (With Regard to the Hunter Biden
Censorship)” (vi befinder os nu i en borgerkrig – i forhold
til Hunter Biden-censuren).
I mellemtiden kører Trump derudaf på alle cylindre og afholder
to stævner hver dag for titusinder af entusiastiske tilhængere
og derudover to eller flere presseinterviews. Han har krævet,
at justitsminister Barr indleder en undersøgelse af de
åbenlyse beviser for, at Joe og hans søn har ledet en
“kriminel virksomhed” i årevis – og at sandheden skal
præsenteres for det amerikanske folk inden valget.
Trump er også fuldt engageret på den ekstremt farlige
udenrigspolitiske front. Han har udsendt præsidentielle
hjælpere – ikke drengene fra Pompeos udenrigsministerium – til
Damaskus fire gange i den seneste periode på en mission, der
er hemmelig, men klart er rettet mod at nå hans ofte erklærede
intention om at få det amerikanske militær trukket ud derfra,
ligesom han også har krævet, at tropperne i Afghanistan vil
være ude inden jul.

Det blev også meddelt i dag, at Rusland og USA har nået til
enighed om at udvide den nye strategiske våbenreduktionstraktat START med endnu et år, for at give tid til at
forhandle om en ny aftale, der dækker de nye våbensystemer,
der er udviklet af russerne og er under udvikling i USA. Et
nyt atomvåbenkapløb er blevet undgået for indeværende.
Pompeo har fortsat sin psykotiske kampagne for at dæmonisere
Rusland og Kina, helt op til randen af krig, hvor vi står i
dag. Ruslands faste vicerepræsentant ved FN, Dmitry Polyanskiy
latterliggjorde Pompeos gennemskuelige stunt med at erklære,
at USA ensidigt kan tilsidesætte FN’s Sikkerhedsråd ved at
genindføre de udløbne sanktioner mod Iran. “Stop med at ydmyge
USA i denne meningsløse indsats!” skrev Polyanskiy på Twitter.
“Gør USA respekteret igen!”
I mellemtiden talte Trumps ven David Beasley, administrerende
direktør for FN’s Verdensfødevareprogram på et hastemøde i
Danmark om den igangværende hungersnød i Sahel – hungersnød
har, ifølge Beasleys rapportering, kostet 7 millioner
menneskeliv allerede i år rundt omkring i verden, og truer med
at dræbe mange gange dette antal, medmindre der foretages
øjeblikkelig handling. Præsident Trump har fokuseret sin
udenrigspolitik på udvikling – genoplivet Amerikas støtte til
atomkraft verden over, og gjort brug af ‘International
Development Finance Corporation’, som han etablerede i 2019
til at finansiere reelle udviklingsprojekter for amerikanske
virksomheder i udlandet. Forslaget fra Schiller Instituttet om
at søsætte et omfattende projekt for fødevareleverancer, der
bruger amerikanske landmænd og det amerikanske militær som
kernen i en international mobilisering for at stoppe
hungersnød og redde millioner af liv, er en idé, som Trump og
Beasley kunne iværksætte så godt som øjeblikkeligt for at
inspirere verden til at indlede det massive internationale
samarbejde, der kræves for at afslutte det nuværende kaos og
bevæge os ind i et nyt paradigme for menneskeheden.

Vil den menneskelige race
handle
for
at
stoppe
hungersnøden?
Den 18. Okt. (EIRNS) — Ifølge David Beasley, administrerende
direktør for Verdensfødevareprogrammet, har der allerede været
7 millioner dødsfald i år, foruden 1 million COVID-19dødsfald. Han har advaret om, at medmindre der umiddelbart
foretages akutte handlinger, kan tab af menneskeliv på grund
af hungersnød snart nå det han kalder ”bibelske proportioner”
på 300.000 om dagen. Kan verdens nationer og menneskeheden
tolerere dette holocaust, eller vil de handle?
EIR’s landbrugsredaktør, Marcia Merry Baker, talte om
spørgsmålet den 17. oktober ved det ugentlige borgermøde,
LaRouchePAC ‘National Town Hall Meeting’. Hun beskrev, hvordan
Beasley, en amerikaner, der tidligere fungerede som guvernør i
South Carolina, på World Food Day, den 16. oktober, sagde, at
efter hans opfattelse nærer verden i dag en “sult efter
samarbejde” såvel som en sult efter mad.
Verdensfødevareprogrammet vandt Nobels fredspris for deres
arbejde og deres dedikation til bekæmpelse af sult. Baker
sagde: ”Jeg vil bare påpege, at Beasley, der blev udnævnt af
præsident Donald Trump, var i Niger i Sahel-regionen i
Centralafrika, da han hørte nyheden. Han sagde ‘Wow’ ca. fire
gange. Men så sagde han, at årsagen til at Nobels fredspris er
god, er fordi den gør opmærksom på denne historiske
katastrofe. Sagen er, at det næsten kunne være præsident
Trump, der fik del i prisen – ikke æren, for dette er en
krise.
USA
er
den
største
støtte
for
Verdensfødevareprogrammet, som bidragsyder og på anden vis.

Virkningen af at det amerikanske præsidentskab handler på
denne krise, kan bogstaveligt talt gøre en verden til forskel
– ligesom præsident Trump agerer for rumforskning,
biovidenskab og agroindustriel styrke. Man kan forestille sig:
et telefonopkald fra Det hvide Hus til præsident Putin, til
præsident Xi, til kansler Merkel og andre for at agere mod
hungersnøden og pandemiens holocaust, og ting vil ske”.
Baker erklærede, at pandemien ikke var forårsaget af virusset
i sig selv, men af verdensøkonomiens faldefærdige tilstand:
”Dødstallet, der nu stiger fra både COVID-19 og sultpandemien,
kommer fra sammenbruddet af det økonomiske system. Med hensyn
til selve virusset eksisterer videnskaben og teknologien til
at inddæmme sådanne patogener – mennesker, dyr eller
planteliv. Men vi implementerer dem ikke. Med hensyn til
fødevarer eksisterer videnskaben og teknologien ligeledes til
at producere dem, men vi gør det ikke. Undtagelsen er Kina.
Det
er
en
politisk
og
moralsk
krise,
ikke
en
ressourcebegrænsning. Dette er, hvad der må ændres, i ånden af
at reagere på nødsituationen”.
Hun fortsatte med at skildre: ”Der er specifikke faktorer,
såsom græshoppeplagen, husdyrsygdomme og dårlige vejrforhold,
der bidrager til faren. Men for det andet spiller hele den
lavteknologiske produktionsplatform med lavt udbytte og usikre
forhold ind. Dertil kommer COVID-19-virus med alle de dermed
forbundne forstyrrelser. Lastbiler kan ikke krydse grænser for
at levere pesticider eller fragte høsten. Landmænd kan ikke
komme til deres marker. Landbrugskonsulenter kan ikke bevæge
sig rundt. Og med den økonomiske krise har mange mennesker med
marginalt eller intet arbejde simpelthen ingen midler til at
købe mad, selvom der er mad på markederne”.
Beasleys opfordring til at tilføre de nødvendige midler til
Verdensfødevareprogrammet er presserende – han har brug for
6,8 mia. $, hvoraf donorer for indeværende kun har skænket 1,6
mia. $. Men selv med disse midler ville det at stoppe
hungersnøden kun være en midlertidig løsning. For at forhindre

yderligere katastrofer kræves det, at verdensøkonomien
transformeres ved at bringe verdens førende nationer sammen –
især verdens to største økonomier, USA og Kina – for at
afslutte det massive infrastrukturunderskud i Afrika,
Latinamerika, i dele af Asien og selv i egne af USA. Der kan
ikke skabes sundhedsplejemæssige løsninger, så længe næsten
halvdelen af afrikanerne ikke har elektricitet eller rent
vand. Der må udvikles transportnet for at nå ud til mennesker,
hvor de bor.
“The LaRouche Plan to Reopen the U.S. Economy — The World
Needs 1.5 Billion New, Productive Jobs” er ikke bare en god
idé. Uden et program af dette omfang for en revolutionerende
ændring af verdensøkonomiens strukturelle sammenbrud, står den
menneskelige race over for en mørk tidsalder af hidtil usete
proportioner. The “Green New Deal”, der faldbydes af Det
Demokratiske Parti, er et program for massemord. Præsident
Trump og de af hans venner, såsom David Beasley, er i stand
til at handle på denne nødsituation, hvis det amerikanske folk
giver ham støtte til at gennemføre LaRouche-planen.

“Verden
står
ved
en
skillevej”, sagde
FN’s Verdensfødevareprograms
David Beasley i København
København, 19. oktober 2020 (EIRNS) – David Beasley, den
administrerende direktør for FN’s Verdensfødevareprogram (WFP)
var i dag gæstetaler på Dansk Institut for Internationale
Studier (DIIS), sammen med Danmarks minister for

udviklingssamarbejde og en forsker fra DIIS.
Hans besøg i København, 10 dage efter det blev meddelt at WFP
er modtager af dette års Nobels fredspris, er formentlig i
forbindelse med FN’s kontor for samordning af humanitær
Hjælps højtstående møde om Sahel-regionen i morgen.
Den timelange begivenhed med titlen “Fødevarebistand –
fredsskabende eller konfliktforlængende?” kan findes her:
https://www.diis.dk/en/node/24287
Schiller Instituttet intervenerede ved at sende Phillip
Tsokolibanes to udtalelser, et link til Helgas video om den
nødvendige Afrika-mobilisering samt Marcia Bakers tale fra i
lørdags til parlamentarikere, den danske presse og alle
ambassader. En aktivist placerede vores flyveblade med de
fleste af disse udsagn i området foran mødet.
Mødets hovedtema var, at fødevaresikkerhed er nødvendig for at
skabe fred, og sikre at millioner af mennesker ikke dør af
sult.
Her er en beskrivelse af en del af mødet:
Beasley begyndte med at sige, at det at modtage Nobels
fredspris er større end Verdensfødevareprogrammet. Verden står
ved en skillevej. Dette kan hjælpe til med at igangsætte, hvad
der må gøres for at imødegå de næste 12-18 måneder. Det kræver
noget storslået.
Han var i Sahel, i blandt sult og krig, da han fik nyheden om
fredsprisen. Han har brugt de sidste tre år på at slå til lyd
for situationen i områder som Sahel, Syrien, Irak, Yemen og
Etiopien. 60% af al sult opstår i konfliktområder, og 80% af
WFP’s hjælp går til krigszoner. Hvis der ikke er nogen
fødevaresikkerhed, vil der ikke være fred.
Om ikke andet, så må ledere indse, at deres egen nationale
sikkerhed står på spil.
Vi har brug for et integreret modsvar. Vi er på Titanic med
isbjerge forude, og folk er bekymrede over en revnet flise i

badeværelset. Der bruges ikke nok penge på at løse problemet.
Indse at det er billigere at løse det i risikolandene, end at
vente på migrationsbølgerne.
Udviklingsminister Rasmus Prehn understregede, at fred og
forebyggelse af sult hænger sammen. Vi er ikke kun nødt til at
uddele mad, men må give folk færdighederne og muligheden for
at dyrke deres egen mad. Vi kan ikke acceptere, at folk
sulter. Deres infrastruktur fungerer ikke. Han bekendtgjorde
Sahel-donorkonferencen i København i morgen. Det danske folk
vil gøre deres del.
Til spørgsmålet om problemet med international solidaritet
sagde Beasley, at han hjalp til med at få øget det amerikanske
bidrag til WFP fra 1,9 milliarder $ i 2016 til 3,4 milliarder.
Det største problem med fundraising fra verdens ledere er, at
medierne kun er fokuseret på Brexit og Trump, eller nu COVID
og Trump. Men han taler til dem på en oprigtig måde med
autoritet baseret på hans kendskab til situationen.
500 millioner mennesker bor i destabiliserede områder fra
Sahel til Mellemøsten. Man er nødt til at starte et sted og
løse en situation ad gange, for eksempel Syrien eller Yemen,
og derefter gå videre til den næste. Vi kan eliminere sult,
hvis vi stopper konflikterne. Jeg taler fortroligt med de
involverede parter for at stoppe konflikterne.
Vi bruger mad som et fredsvåben. Jeg fortalte studieværten på
“60 Minutes”, da showet var ved at slutte, at hver aften når
jeg går i seng, tænker jeg på de børn, vi ikke kan give mad,
fordi vi ikke har midlerne. Vi beslutter, hvem der skal leve,
og hvem der skal dø. Disse mennesker lever fra hånd til mund i
den uformelle økonomi. 130-170 millioner mennesker lever i
alvorlig fødevareusikkerhed. Verden står på spil. Vi er nødt
til at opbygge et nyt system for at ændre dynamikken. For 200
år siden levede 94% af befolkningen i fattigdom. Vi er nødt
til at udrydde fattigdom for de resterende 10%.
Her er erklæringen fra FN’s kontor for samordning af humanitær
Hjælp om det højtstående humanitære møde om Sahel:

Danmarks regering er i partnerskab med den tyske regering, EU
og FN vært for en humanitær begivenhed på højt plan om det
centrale Sahel.
Begivenheden omfatter et ministermøde tirsdag den 20. oktober
2020, som skal følge op på et virtuelt møde blandt højtstående
embedsmænd, der fandt sted den 8. september, og som fokuserede
på praktiske erfaringer og fremadrettede planer vedrørende
humanitære indsatser, udvikling og fredsbestræbelser, herunder
med særlig opmærksomhed på indvirkningen og konsekvenser af
COVID-19. (MR)

Blotlæg ‘Historien’ om kuppet
imod USA! Ban vejen for
stormagtslederskab
under
krisen
13. oktober (EIRNS) — Om tre uger fra i dag er der amerikansk
præsidentvalg, hvorfor en total mobilisering lige nu er
afgørende for at blotlægge ”Historien”: At den behørigt valgte
præsident for USA, Donald J. Trump, helt fra starten af blev
skubbet ud på sidelinjen – selv før han vandt det
republikanske kandidatur i 2016 og sidenhen valget, og
derefter blev angrebet med henblik på afsættelse, eller det
der er værre. Afgrænsede dele af historien er nu kommet ud i
forskellige former – e-mails, memoranda, FBI-dokumenter – men
hele historien må lægges vidt åbent for at afsløre og stoppe
kombinationen
af
britiske
og
amerikanske
efterretningstjenester og involverede militærindustrielle
netværk.

Forræderiets formål er at forhindre en amerikansk præsident,
som går ind for den udenrigspolitiske, økonomiske og
strategiske politik, der gør det muligt for USA og andre
nationer at arbejde sammen om at erstatte det døende system,
centreret i City of London/Wall Street, med programmer til
fremme for nationalstaters fremskridt og fred.
I sin ledende artikel, “Et amerikansk kupforsøg” (Wall Street
Journal, 8. oktober) beskrev senator Ron Johnson (R-WI),
formand for Senatets ‘Homeland Security Committee’, de netværk
der modarbejder Trump som “underordnede embedsmænd” i
administrationen, som ikke ser sig selv som ansvarlige over
for præsidenten. De har effektivt etableret en fjerde gren af
regeringen – et permanent bureaukrati, der ikke skal stå til
ansvar…” Han udtalte: “USA er i en forfatningsmæssig krise”.
Siden denne kronik har Johnson atter sluttet sig til senator
Chuck Grassley (R-IA), Senatets præsident og formand for
finansudvalget, og sendt et brev den 12. oktober til FBIdirektør Christopher Wray, hvor han udskælder ham for fortsat
at forhale overleveringen af dokumenter til Kongressen – frist
16. oktober, for tekstbeskeder fra den fyrede vicedirektør for
FBI, Andrew McCabe, en hovedperson i operationerne mod Trump.
Senatorernes brev af 12. oktober minder Wray om, at Johnsons
komité den 6. august har “indstævnet FBI for alle optegnelser
i forbindelse med Crossfire Hurricane-efterforskningen… Vi har
ventet næsten 70 dage på at modtage disse tekstbeskeder, og da
optegnelserne rent faktisk blev frembragt, modtog vi kun 8% af
hvad vi ved eksisterer. Det er simpelthen uacceptabelt, at vi
har ventet så længe på at modtage så lidt”. I mellemtiden
afventer bunkevis af andre materialer på at blive frigivet,
efter den eksplosive dokumentation der kom ud i sidste uge,
takket være John Ratcliffe, direktør for den Nationale
Efterretningstjeneste. Trump har gentagne gange forlangt, at
det hele skal komme ud.
Senere på ugen planlægger LaRouchePAC mediebegivenheder,
online, for at sætte fokus på mængden af optegnelser og

nøgleaktører i hele den beskidte operation.
Præsident Trump undsagde i går disse “falske heksejagter” mod
ham og sagde, at “vi tog dem med bukserne nede – bliv
hængende!” Han sagde, at der har været “udspionering af vores
kampagne”, og at “Obama og Biden vidste alt, hvad der foregik…
Vi tog dem i det”. Han talte ved et kampagnemøde i Orlando,
Florida, hvor han holdt ud i en time efter sin første optræden
efter at have fået COVID-19 den 1. oktober.
At blotlægge historien om alt dette åbner muligheden for en
rationel reaktion på de kombinerede verdenskriser: pandemien,
hungersnød og økonomisk sammenbrud. Schiller Instituttets
præsident, Helga Zepp LaRouche, understregede dette i dag og
gentog sin opfordring til at presse for et topmøde mellem
stormagtslederne, fordi det er den eneste måde, hvorpå vi kan
løse vores ekstreme problemer.
I dag udsendte den sydafrikanske leder, Ramasimong Phillip
Tsokolibane, en erklæring: “Et spørgsmål om liv eller død –
opfordring
til
international
mobilisering
af
fødevareressourcer for at bekæmpe sult i Afrika”. Han talte
om, at 30 millioner sulter netop nu. Han sagde: ”Jeg
appellerer til den amerikanske præsident, Donald Trump. Tag
denne udfordring op. Giv Amerikas landmænd en mission med at
producere mad til at brødføde de sultne, samtidig med at
anvende de store amerikanske militærressourcer på denne
barmhjertighedsmission for at bringe mad til dem, der har brug
for det på mit kontinent … ”
En lignende besked kom for et par dage siden fra direktør for
Verdens Fødevareprogram (WFP), David Beasley, en amerikansk
leder af WFP siden 2017, der, da WFP vandt Nobels fredspris 9.
oktober, sagde, at han værdsatte det som et ‘wake up call’.
Ressourcerne – 5 mia. $ – må mobiliseres i Amerika og Asien
til Afrika og andre steder med behov, ellers vil massesult
blive resultatet. Beasley sagde den 9. oktober: ”Vi har en kur
mod sult. Det kaldes mad.

Som han antydede, eksisterer de fysiske midler til at løse
sult, COVID-19 og økonomiske spørgsmål, uanset hvor store de
måtte være. Dette er eksemplificeret i de diskussioner om
rumforskning, der finder sted i denne uge på den årlige
Kongres for den internationale astronautiske Føderation i
Paris, og som har over 11.000 deltagere online. Hvad vi har,
er en krise i samarbejdet om en politik for menneskeheden.
Blotlæg “Historien”, og vi kan komme videre med livet.

Videokonferencen onsdag den
21. oktobert kl. 16:
Kina og vesten ansigt til
ansigt: rivalisering eller
samarbejde
På engslek:
The direction of relations between China and the West may well
be the decisive issue that determines the future of all
mankind – from economics to politics to culture. And yet those
relations today are characterized by rising tensions.
Cátedra China and the Schiller Institute are hosting an
international videoconference dialogue on this subject,
because we firmly believe that the current slide into rivalry
and disagreement must be stopped before it is too late. China
and the West are part of a “community with a shared future for
mankind,” and it is essential to learn about, share, and
promote the best in each of our respective cultures. The joint
efforts that will come from such a dialogue, and its adoption

by leading political figures and governments in the West, are
the key to working together to solve the existential crises
facing all mankind, including the current COVID-19 pandemic
and the related economic crisis.
We invite you to participate in an in-depth dialogue with
leading international experts in the field. There will be
participants from Spain, France, Italy, Germany, the United
States, and various countries in Latin America. The event will
also be broadcast live over YouTube.
Moderator: Rosa Cervera, President of Cátedra China,
architect, professor at the Universidad de Alcalá de Henares
(Madrid).
Speakers:
— Yao Fei, Minister Counsellor of the Embassy of the People’s
Republic of China to Spain: “China’s View”
— Michele Geraci, former Italian Undersecretary of State for
Economic Development.
— Marcelo Muñoz, Founder and President Emeritus, Cátedra
China, Spain: “China and the West: Two Worlds”
— Helga Zepp-LaRouche, Founder and President, Schiller
Institute, Germany: “Confucius and Schiller: the Aesthetic
Education of Man”
— Dr. Ángel Álvarez, Dr. Engineer, Cátedra China,
Spain: “China’s Weaknesses in ICT in View of the Current
Conflict with the U.S.”
— Jacques Cheminade, President of Solidarité & Progrès,
France: “Economic Coexistence to Overcome Geopolitics”

Et spørgsmål om liv og død:
Opfordring til international
mobilisering
af fødevareressourcer til
bekæmpelse af sult i Afrika
Mit navn er Ramasimong Phillip Tsokolibane. Jeg er leder af
LaRouche-bevægelsen i Sydafrika. Jeg fremsætter ikke denne
presserende appel som borger i mit land, men som talsmand for
alle dem der nu sulter, eller snart vil sulte, i Afrika, og
som ikke har nogen til at tale på deres vegne.
Lige nu sulter mange millioner af mine afrikanske landsmænd.
De sulter takket være en bevidst fremtvungen underudvikling af
mit kontinent – håndhævet af det britiske imperiums
neokoloniale magt, der agerer gennem den økonomiske magt fra
City of London og Wall Street – i kombination med både en
global pandemi og græshoppeplage samt andre naturkatastrofer,
der påvirker fødevareproduktionen på kontinentet. For at bruge
et teknisk sprog lider de af ‘akut fødevareusikkerhed i fase
4’, et skridt væk fra ‘fase 5: sult’. Hvis man dropper den
elskværdige jargon, sulter de allerede, mens millioner flere
også vil stå over for sult, medmindre der hurtigt stilles mad
til rådighed for dem.
‘Menneskeheden står over for den største krise, nogen af os
nogensinde har set. Det er tid for de velhavende til at stille
op for at hjælpe dem, der har mindst’. Denne advarsel kom den
17. september fra David Beasley, administrerende direktør for
FN’s Verdensfødevareprogram. Han skrev, at 30 millioner

mennesker nu er i fare for at dø af sult. De fleste af dem er
i Afrika.
Jeg vil gerne understrege, at dette ikke er et spørgsmål om,
hvad der vil komme til at ske – det sker allerede. Og
medmindre der bliver gjort noget, og gjort noget snart, vil
millioner og atter millioner af mennesker dø i de næstkommende
uger og måneder, som David Beasley advarede om. Han talte
allerede til FN’s Sikkerhedsråd i april og advarede om, at
300.000 mennesker om dagen kunne dø.
Alt imens forskellige velgørenhedsorganisationer og andre
organisationer har slået alarm og appelleret om penge, er det
spørgsmål, som vi står over for, hvis vi vil redde liv, at
sikre omfattende mængder mad hurtigst muligt til sultne og
sultende mennesker. I betragtning af beskaffenheden af
infrastrukturen på kontinentet, og det faktum at meget af
denne hungersnød forekommer i isolerede landdistrikter, ligger
den distribution der må finde sted, langt ud over de enkelte
regeringer og nødhjælpsagenturers midler.
Jeg tror, at vi må mobilisere verdens mest kompetente
militærstyrkers logistiske kapacitet og udarbejde en strategi
for at skaffe fødevareforsyninger fra fødevareproducerende
nationer, såsom USA og Canada, og bringe dem direkte til dem,
der har brug for det. Lad såvel ‘venner som fjender’ gå sammen
i denne, den største af alle, humanitære bestræbelser. I sin
seneste pavelige rundskrivelse, Fratelli Tutti (om broderskab
og socialt venskab), skrev hans hellighed pave Francis, at det
omsider er tid til at menneskeheden opgiver tanken om, at krig
er berettiget – enhver form for krig, der koster menneskeliv.
Dette er snarere en krig – eller mere præcist, en
international kamp – for at redde det helligste af alt:
menneskeliv.
Jeg appellerer til den amerikanske præsident, Donald Trump:
Tag denne udfordring op. Giv Amerikas landmænd missionen med

at producere fødevarer til at brødføde de sultende, alt imens
man tager de enorme ressourcer fra det amerikanske militær i
anvendelse på denne barmhjertighedsmission, for at bringe mad
til dem på mit kontinent, der har brug for det. Gør dette i
din hustrus ånd, den elskværdige førstedame, Melania, som
lovede at hjælpe Afrika og især dets børn på enhver mulig
måde, da I besøgte kontinentet i oktober 2018. Tag ethvert
skridt med nødforanstaltninger, der er nødvendige, for at få
dette til at ske.
Dette burde være tilstrækkelig grund til at indkalde til det
internationale stormagtstopmøde, som den store dame, Helga
Zepp-LaRouche, formand for Schiller Instituttet, har opfordret
til.
Vi kan redde liv, men det vil kræve en international indsats
for at gøre det. USA har gjort det tidligere. Jeg mindes den
store indsats for at bringe mad til de sultende mennesker i
Europa efter 2. Verdenskrig, der involverede en mobilisering
af det storsindede og gode amerikanske folk, der sendte disse
CARE-pakker og madforsyninger.
Mine afrikanske søstre og brødre kan blive frelst, hvis viljen
er der, og hvis folk kan se sig selv handle i en ånd af
næstekærlighed (agapē), hæve sig over småligheder for at gøre
noget godt og stort.
Den 13. oktober 2020

Præsident Trump har kastet

handsken – vi må tvinge
kampen op til overfladen
11. oktober (EIRNS) — I løbet af den sidste uge har præsident
Donald Trump, alt imens han kom sig efter sin kamp med
coronavirus, udsendt et kampråb mod en langt mere formidabel
fjende: den forræderiske kabale af amerikanske og britiske
agenter – efterretningssamfundet, repræsentanter for det
militær-industrielle kompleks, medierne og politiske ledere
fra begge partier, herunder inden for hans eget kabinet. Det
står i stigende grad klart, at præsidenten har opfordret sin
nyudnævnte direktør for national efterretning, John Ratcliffe,
til at bryde igennem blokeringerne mod hans forsøg på at
afsløre navnene på dem, der kørte det angloamerikanske
kupforsøg, kendt som Russiagate, og at bringe dem for retten –
nu, ikke efter valget. Ratcliffe er begyndt på processen, men
som præsidenten sagde i et tweet den 6. oktober: ”Jeg har
fuldt ud godkendt den samlede frigivelse, afklassificering, af
alle dokumenter, der vedrører den største enkeltstående
politiske FORBRYDELSE i amerikansk historie, den russiske
‘and’. Ligeledes Hillary Clintons e-mail-skandale. Ingen
redigeringer!
For mange måneder siden udsendte LaRouches Politiske
Aktionskomité en underskriftsindsamling med titlen: “President
Trump: Declassify All Documents & Information Concerning
British Subversion of Your Campaign,” (frigiv alle dokumenter
og informationer vedrørende britisk undergravning af din
kampagne), en indsamling som har tusindvis af underskrifter,
men som kunne bruge tusinder flere på dette afgørende
tidspunkt.
Præsidenten har i flere år nævnt navnene på dem i Bush- og
Obama-administrationerne
og
deres
militærog
efterretningsembedsmænd, der kørte eller støttede oprøret, og
opfordret justitsminister Barr til at undersøge og forberede

strafferetlige retsforfølgelser. Men der har stort set ikke
været foretaget handlinger, eftersom valget nærmer sig. Trump
har sagt klart, at hvis han skulle tabe valget, vil der blive
dækket over denne eksplosive sag – måske den største
forbrydelse i nationens historie – ligesom Obama-teamet
agerede ustraffet for at sabotere Trump-kampagnen, med den
sikkerhed at Hillary ville vinde i 2016, og deres forbrydelser
aldrig ville blive afsløret.
LaRouchePAC har fortsat med at bringe spørgsmålet op, og
arbejdet med eksperterne, der ved hvor skeletterne er skjult –
William Binney og Kirk Wiebe, NSA-whistleblowers, der beviste,
at der ikke var noget russisk hack af demokraternes e-mails;
Oberst Richard Black (fhv.), tidligere chef for
straffelovsafdelingen i Pentagon, der afslørede de
forberedelser, der finder sted på det højeste niveau af
amerikansk militærledelse – hos dem, der bragte os de
“endeløse krige” i Bush og Obama-æraen – for et militærkup mod
præsident Trump; og Roger Stone, nær ven af præsident Trump,
der talte på LaRouchePAC’s symposium den 1. august og advarede
om “Bushites” (tilhængere af tidligere præs. Bush, red.) i det
Republikanske Parti, der forsøgte at sabotere præsidentens
politik – se Binney og Wiebe sluttede sig til LaRouchePACwebcastet: “British Hands Off the American Presidency! (“Væk
med de britiske fingre fra det amerikanske præsidentskab!) i
lørdags, alt imens oberst Black henvendte sig til det
filippinske folk på Filippinerne og rundt om i verden i Butch
Valdes video- og radioprogram i morges i Manila (Senator Black
starter ved 1:10:28).
Den kommende uge er afgørende for at skabe det offentlige
ramaskrig for at få frigivet alle dokumenter nu. Det er klart,
at de der blokerer frigivelsen frygter, at deres egen
medvirken meget vel kan blive afsløret i takt med, at “alle
træerne i skoven falder.” Lad det ske, og lad os fortsætte med
den virkelig menneskelige opgave med at opbygge et nyt
paradigme for hele menneskeheden, på jorden og i universet.

Stop kuppet mod Trump nu, i
tide til at stoppe den
britiske march mod krig og
økonomisk nedsmeltning
8. oktober (EIRNS) – set gennem prismen af den globale
strategiske realitet – altid en god idé – kom det mest
betydningsfulde øjeblik under vicepræsidentdebatten den 7.
oktober hen imod slutningen, da vicepræsident Mike Pence tog
meget
præcist
sigte
på
demokraternes
og
efterretningssamfundets operationer for at vælte Trumps
præsidentskab. Pence henviste specifikt til de eksplosive nye
dokumenter, der er blevet frigivet, afklassificeret, i denne
uge, og som peger på den kriminelle skyld hos Barack Obama,
Joe Biden, Hillary Clinton og deres kumpaner i
efterretningsvæsenet, som tidligere CIA-chef John Brennan, ved
at iværksætte, og derefter hemmeligholde, et komplot med
henblik på at vælte USA’s forfatningsmæssige præsident.
I de to dage der ledte op til vicepræsidentdebatten, havde
præsident Donald Trump udsendt en ilter strøm af tweets om
sagen, og afsløret det britisk orkestrerede plot (som han
tidligere nøjagtigt har beskrevet det) og krævet øjeblikkelig
handling – hvilket betyder inden valget den 3. november. Dagen
efter debatten var præsident Trumps første presse-interview
med Maria Bartiromo fra Fox, og Trump brugte interviewet til
at lange ud efter de højtstående embedsmænd i hans egen
administration, der slæber på fødderne i forbindelse med
afklassificeringen, og i øvrigt fungerer som femte kolonne:
udenrigsminister Mike Pompeo, justitsminister William Barr og
FBI-direktør Christopher Wray.

At fjerne blokeringerne for en sådan afklassificering har
længe været et krav og mobiliseringspunkt for LaRouchePAC –
tillige med at gøre en ende på Pompeo og sådannes katastrofale
politik, herunder hans stræben efter konfrontation med Kina og
Rusland.
Trumps trussel om at fælde ethvert træ i skoven med mindre end
en måned til præsidentvalget fremkaldte en afslørende
eksplosion af hysteri fra etablissementets vagthunde i
medierne og andre steder. Formand for Repræsentanternes Hus,
Nancy Pelosi, meddelte for eksempel straks, at hun “i morgen”
ville drøfte påberåbelse af den 25. forfatningsændring for at
fjerne Trump; den 25. forfatningsændring indeholder
bestemmelser om udskiftning af præsidenten, hvis han bliver
ude af stand til at udføre sine pligter på kort sigt eller på
anden vis.
Det der står på spil i dette er af den højeste strategiske
betydning. Den russiske præsident Vladimir Putin bemærkede i
et interview den 7. oktober med Rossiya-1 TV – som han
tidligere har gjort – at Trump gik ind til embedet med den
hensigt at samarbejde med Rusland om at løse de kriser, som
planeten står overfor. ”Vi ved alle godt, at den nuværende
præsident Trump gentagne gange talte for at dyrke russiskamerikanske bånd. Og vi sætter stor pris på dette… Imidlertid
blev de intentioner, der blev fremsat tidligere af Trump,
bestemt ikke gennemført fuldt ud… hovedsagelig på grund af en
vis tværpolitisk enighed om behovet for at inddæmme Rusland og
bremse udviklingen af vores land… Oven i det hele er denne
position en altomfattende holdning til at inddæmme [Rusland]
inden for alle områder af dets udvikling. Så vidt vi forstår,
fungerer det bestemt som en fastholdelsesanordning for den
nuværende amerikanske administration”.
Det er denne “fastholdelsesanordning”, som nu er ved at
briste. Helga Zepp-LaRouche understregede i dag, at netop
dette må og skal ske, og det forinden præsidentvalget 3.
november. Hele planetens evne til at undgå den britiske march

mod krig og det voldsomme økonomiske nedbrud, såvel som at
samarbejde i fællesskab om at besejre COVID-19-pandemien, er
alt sammen på vippen.
For yderligere diskussion og mobilisering omkring de aktuelle
opgaver, lyt til ‘Fireside Chat’ (kaminpassiar) den 8. oktober
og det kommende ‘National Town Hall Meeting’ (borgermøde) den
10. oktober.

“Hvert
falde”

træ

i

skoven

vil

Den 7. oktober 2020 (EIRNS) – Den 27. juli 2017 udgav LaRouche
en rapport med titlen “Hvert træ i skoven vil falde”. Bill
Binney, fhv. teknisk chef for USA’s NSA (Det Nationale
Sikkerhedsagentur),
havde
da
netop
frigivet
det
kriminaltekniske bevis for, at historien om ‘russisk hacking’
af e-mails tilhørende det demokratiske partis nationale komite
(DNC) og leveringen af disse e-mails til Julian Assanges
Wikileaks var et svindelnummer.
Binney beviste der slet ikke havde været et hack, men at det
rent faktisk var en læk fra en insider, sandsynligvis en
demokrat, der var rasende over, at DNC havde saboteret en af
sine egne kandidaters (Bernie Sanders) præsidentkampagne, for
at sikre nomineringen af en anden (Hillary Clinton).
Rapporten citerede Schiller-Instituttets præsident Helga ZeppLaRouche: “Vi er nået et punkt, hvor vi kan tilintetgøre hele
Trump-Russiagate svindelnummeret på begge sider af
Atlanterhavet og skifte den strategiske dynamik fra defensiv
til offensiv. Denne offensiv vil sige at begrave Wall Street
og Londons morderiske spekulative system og bringe USA og

Europa ind i et samarbejde med Kina og Rusland i Bælt og Vejinitiativet”.
Nu, mere end tre år senere, er disse træer endelig klar til at
falde takket være indsatsen fra præsident Donald Trump og hans
nye direktør for den nationale efterretningstjeneste John
Ratcliffe, der er begyndt at frigive dokumenterne der beviser
forbrydelsen. Det vigtigste i blandt de der blev frigivet
tirsdag er den håndskrevne note skrevet af den korrupte John
Brennan, Obamas CIA chef, blev skrevet efter at Brennan havde
orienteret Obama om, at Hillary Clinton (i Brennans ord) havde
godkendt “et forslag fra en af hendes udenrigspolitiske
rådgivere, om at bagvaske Donald Trump ved at vække en
skandale med den påstand, at Ruslands sikkerhedstjeneste var
indblandet”.
Et andet frigivet memo, adresseret til tidl. FBI direktør
James Comey og FBI agent Peter Strzok, to ledere af Russiagate
kupforsøget, var fra en leder i en CIA indsatsrapport, som
sagde, at Hillary Clinton havde godkendt en plan “vedrørende
præsidentkandidat Donald Trump og russiske hackeres
underminering af valget, som en måde at distrahere
offentligheden fra hendes brug af en privat e-mail server”.
Obama var medvidende lige fra starten.
Som Trump tweetede i går “Kan ikke forstå, at disse svindlere
endnu ikke er blevet retsforfulgt. Ynkeligt!”. Men Trump skrev
også i et tweet “Jeg har for længst frigivet al information om
Russia-fup skandalen. Desværre for vores land har folk handlet
meget langsomt, især fordi det måske er den største politiske
forbrydelse i vores nations historie. Agér nu!!”
Det er bemærkelsesværdigt at LaRouchePAC udstedte en
underskriftindsamling i juni 2018 med titlen “Præsident Trump:
Offentliggør alle dokumenter og al information om britisk
undergravning af din kampagne”.
Her har vi ikke blot med forbrydelser begået af Obama og hans
efterretningstjenester at gøre, men med de vedblivende

forbrydelser af folk i efterretningstjenesterne i dag.
På den ene side har vi tidl. CIA direktør og nuværende
Udenrigsminister Michael Pompeo og hans kammerat
forsvarsminister Mark Esper såvel som FBI direktør Christopher
Wray, som sammen har gjort alt, hvad der stod i deres magt for
at forpurre præsident Trumps forsøg på at afslutte de
“uendelige krige” og oprette venskabelige forhold med Rusland
og Kina.
Da Pompeo var CIA direktør blev han, på Trumps opfordring,
informeret af Bill Binney om svindelnummeret bag DNCs “hacking
historie”, men Pompeo sørgede for at Binneys bevismateriale
hverken nåede præsidenten eller massemedierne (som Præsident
Trump kalder “the lamestream media”).
Så er der den nuværende CIA direktør, Gina Haspel, som var
chef for CIA-basen i London fra 2014 til 2017, hvor hun hjalp
til med at fremstille løgnene om Trumps “hemmelige samarbejde”
med Rusland. Chris Farrell fra Judicial Watch, og en tidligere
militær efterretningsagent, udgav en rapport den 6. oktober
ved navn “Analyse: CIA direktor Gina Haspel og den britiske
rolle
i
anti-Trump
plottet”
(https://worldisraelnews.com/analysis-cia-director-gina-haspel
-and-the-british-role-in-the-anti-trump-plot/).
Haspel
mistænkes nu for at være nøglepersonen, der blokerer for
Trumps gentagne krav om at frigive alle Russiagatedokumenterne “uden ændringer!” (som Trump understregede).
Trump er klar over sabotagen fra hans administration. Han har
allerede åbent fordømt det “militærindustrielle kompleks” og
identificeret lederskabet af Pentagon som værende ansvarlig
for ikke at adlyde hans ordrer om at bringe en ende på de
“uendelige krige”.
Han ser ud til at tøve med at smide dem og skurkene fra
efterretningstjenesten ud inden valget. Men ligesom
LaRouchePAC brød igennem med Bill Binneys afsløring af Russiafupnummeret, bryder vi nu igennem med historien om

militærkupplanerne, udklækket af det demokratiske partis
lederskab og de generaler, som gav os de sidste to årtiers
morderiske regimeskifte krige – bogstavelig talt har
hundredetusindvis af folk over hele verden hørt forhenværende
Oberst Richard Black dokumentere de kriminelle forberedelser
til at fjerne præsidenten ved brug af magt.
Se “En stærk advarsel om et forestående kup; opspor og
arrester
de
sammensvorne!”
https://larouchepac.com/20200916/stark-warning-impending-couptrack-and-arrest-conspirators
Faren for en global krig øges dagligt, så længe den “femte
kolonne” har frie hænder til at spille deres dødelige spil.
Trump arbejder på det, men som vi har set det før både på
udenrigs- og indenrigsområdet bliver hans instrukser ofte
ignoreret.
Nu da hele den kriminelle kabale og deres britiske partnere i
stigende grad er afsløret af præsidenten for verdenen – som de
også de sidste mange år er blevet udpeget og afsløret af
LaRouche bevægelsen – er det op til den amerikanske
befolkning, og folk med god vilje i resten af verden, at
demonstrere over for præsidenten, at han har fuld opbakning
til at “vælte alle træerne i skoven”.

Sandhedens
styrke
–
transatlantiske initiativer
imod
det
britiske

overvågningsnetværk
6. oktober (EIRNS) — Domstolen for Den Europæiske Union (EUDomstolen) afsagde I dag i Luxembourg dom over Storbritanniens
overvågningspraksis med massedataindsamling og -lagring, og
fastsatte restriktioner for dataindsamling baseret på
“alvorlig trussel mod den nationale sikkerhed”. Denne domstol
har tidligere besluttet, at pagten mellem EU og USA om deling
af overvågningsdata er ugyldig, fordi amerikansk national
sikkerhedslov og praksis ikke beskytter europæere ordentligt.
Dette kommer kun måneder efter at en skandale brød ud i
Danmark om, at den amerikanske Nationale Sikkerhedstjeneste,
NSA, samt britiske forbindelser i årevis har høstet data fra
en kommunikationscentral i Danmark, hvilket muliggør
masseovervågning af mennesker i hele Eurasien. Der har været
flere skandaler i de sidste årtier, herunder at den
amerikanske efterretningstjeneste tappede data fra den tyske
kansler Angela Merkels mobiltelefon.
EU-Domstolen er ikke et magtfuldt agentur til håndhævelse, men
sagen er, at dens afgørelse i dag ligger i tråd med skridt fra
præsident Donald Trump og andres side for at afsløre omfanget
og
hensigten
med
de
lovløse,
tværnationale
efterretningsnetværk. Deres herkomst er de britiske
efterretningstjenester. De må lukkes ned.
I går sagde stabschef i Det Hvide Hus, Mark Meadows, at han
har ordrer fra præsident Trump om at fremskynde frigivelsen af
dokumenter
til
offentligheden
–
for
indeværende
hemmeligstemplede – hvilket vil afsløre overvågning og
beskidte operationer, der blev brugt imod hans kandidatur og
præsidentskab, på kritiske tidspunkter i 2016 og siden da.
“Oprigtigt har han bedt mig om at få sat gang i
afklassificering som opfølgning på nogle af de anmodninger,
som kongresmedlem Devin Nunes og andre har fremsat”. Nunes (RCA), højtstående medlem af Efterretningsudvalget i
Repræsentanternes Hus, talte den 4. oktober på Fox TV, og

beskrev hvilket materiale der skulle frigives, hvis ikke de
agenturer, der er involveret i hemmeligholdelsen, skal
suspenderes fra at arbejde i det hele taget.
Dette er tegn på sandhedens styrke. At afsløre og stoppe de
lovløse netværk har været missionerne for de tidligere
eksperter fra NSA og ‘whistleblowers’, William Binney, Kirk
Wiebe og andre, der i tæt samarbejde med LaRouche-bevægelsen
har leveret detaljerede “retsvidenskabelige beviser” for,
hvordan netværkerne fungerer.
Se på, hvorfor general Michael Flynn (fhv.) er blevet så
ubarmhjertigt, lovløst forfulgt – fordi han vidste besked om
disse beskidte netværk og blev udnævnt af Trump som national
sikkerhedsrådgiver. Dokumentationen for dette er beskrevet i
et nyt indlæg i dag på LaRouchePAC, “Why Won’t They Give Up on
Flynn? Because It Leads Right to Obama/Biden”. (”Hvorfor lader
de ikke Flynn være? Fordi det leder direkte til Obama/Biden”).
I dag, den 6. oktober, markerer en særlig dato i den
forræderiske historik for undergravende viksomhed, idet der
for 34 år siden blev gennemført et væbnet angreb fra FBI og
andre agenturer mod boligen i Virginia og kontorer tilknyttet
Lyndon LaRouche og Helga Zepp-LaRouche, med det formål at
lukke fuldstændigt ned for deres organisationer og
indflydelse, og endda – hvilket senere blev afsløret – at
fremprovokere skyderi, hvor de kunne blive dræbt. Skønt dette
ekstreme udfald heldigvis ikke skete, var de følgende år vidne
til domsfældelse og fængsling af LaRouche og flere af hans
medarbejdere. Se “LaRouche and Trump: The Time for Reckoning
Is Now.” ( LaRouche og Trump: Afregningens time er kommet).
Helga Zepp-LaRouche reflekterede i dag over razziaen om
morgenen den 6. oktober 1986, og pointerede overfor
kollegerne, at ”vores organisations historie er absolut vævet
sammen med nutidens begivenheder… Dette er ikke bare nogle
historier fra fortiden, men noget, der virker ind i nutiden”.
Og, sagde hun, hvad vi gør nu vil være bestemmende for

fremtiden. Det fremgår klart af alt dette, at Lyndon LaRouches
oprejsning er afgørende. Det er et spørgsmål om lederskab. Der
kommer intet lederskab fra G20 eller lignende formationer. Vi
er kaldet til at mobilisere imod det globalistiske
overvågningsapparat som en del af optrapningen for en
kursændring blandt nationer, væk fra centralbankernes
forfejlede program, digital valuta, grøn galskab, og hen imod
samarbejde mellem nationer for at besejre pandemien, det
økonomiske sammenbrud samt krigsfaren, og opbygning af en lys
fremtid for alle.

LaRouche
og
Trump:
Afregningens time er kommet.
Den 5. oktober 2020 (EIRNS) – Den 6. oktober 1986, for 34 år
siden, stormede 400 føderale og statsansatte politifolk ind i
Leesburg, Virginia, ledsaget af indsatsklare privatejede
kampvogne, opstillet af , Magalen Ohrstrom Bryant, efterkommer
fra Middleburg, Virginia. Formålet var tilsyneladende at
gennemføre en skandaløst overdrevet ransagelse af kontorer
forbundet med Lyndon LaRouche.
De oprindelige retskendelser var ikke rettet imod LaRouche som
person, i mangel på endog fabrikerede påskud. To medlemmer af
LaRouches sikkerhedsteam blev arresteret, sammen med en
fundraiser for LaRouche-bevægelsen, baseret på en anklage
udstedt i regi af Robert Mueller, som på daværende tidspunkt
var statsadvokat i Boston.
Det er den samme Robert Mueller, der ledte den grundløse
heksejagt imod Donald Trump og dem der var tilknyttet
præsidenten.
Dokumenter, som blev beslaglagt under ransagelsen, blev bragt

til en militærbase, Henderson Hall ved Fort Myer, hvilket
næppe er den normale procedure for at sikre dokumenter
beslaglagt ved eftersøgninger.
Påskuddet for at agere således, at LaRouche-bevægelsen ellers,
på en eller anden måde, ville bryde ind på en befæstet
flådebase og stjæle dokumenterne tilbage, var latterligt, og
alligevel er det den årsag, som fremgår af de officielle
dokumenter.
Senere viste det sig, at kampvognene kommanderet af Mrs.
Bryants søn, Herb Bryants, i virkeligheden var blevet
anskaffet af Oberst Tom Harvey, en militærassistent for
vicepræsident George H. W. Bush.
FBI

og

politistyrker

fra

Virginia,

inklusive

en

SWAT-

specialstyrke (Special Weapons And Tactics), omringede gården,
hvor Lyndon LaRouche og Helga Zepp-LaRouche boede. Helikoptere
kredsede gentagne gange ovenover. Pressen meddelte, at en
væbnet indtrængen af gården var undervejs. LaRouche sendte et
telegram til præsident Reagan og opfordrede ham til at gribe
ind, og pludselig trådte styrkerne, der havde omringet gården,
tilbage.
Senere har regeringsdokumenter og vidneudsagn røbet, at man
efterfølgende havde forsøgt at få en retskendelse til endnu en
husundersøgelse af gården, men det blev aldrig til noget.
Vicesherif i Loudoun amt, Donald Moore, indrømmede mange år
senere til en FBI-meddeler, at planen var at trænge ind på
gården, fremprovokere en skudveksling og slå LaRouche ihjel.
Alt dette blev gjort imod folk, som tidligere statsadvokat
Ramsey Clark passende karakteriserede som “boglige mennesker”.
Lyndon LaRouches ideer havde en dyb indflydelse på den
amerikanske befolkning, og hans bevægelse voksede. Den
hemmelige regering havde bestemt sig for at stoppe ham og hans
bevægelse, ligegyldigt hvad der skulle til. Et dokument,
efterfølgende frigivet under FOIA (lov om friheden til
information) afslørede, at hele sagen blev iværksat på
baggrund af et krav fra den britiske regering.

USA har nu i fire år været udsat for et lignende, komplet
ulovligt angreb på Donald Trump og hans tilhængere.
Præsidentens og hans statsadvokat William Barrs bestræbelser
på at standse det, der svarer til et koldt kup mod
præsidentskabet for USA, er igen og igen blevet bremset af
efterretningsfolk, der forsøger at skjule de forbrydelser de
begik i en hård og hensynsløs indsats for at forhindre valget
af Trump, mens de kæmper for at bevare den nationale
sikkerheds- og økonomiske politik, som har ødelagt USA.
John Brennan, Obamas CIA-direktør, bevidnede i Kongressen, at
briterne allerede i 2015 krævede, at Trump blev efterforsket.
Dette krav var tydeligvis baseret på præsidentens ønske om at
samarbejde med Rusland om at bekæmpeterrorisme og afslutte
krige.
Søndag den 4. oktober sagde kongresmedlem Devin Nunes,
højtstående medlem af Kongressens efterretningsudvalg, at han
har set, hvad han kalder “bevis på chokerende kriminalitet”
blandt efterretningstjenesterne, som arbejdede for Barack
Obama.
Direktør for den Nationale Efterretningstjeneste, John
Ratcliffe, har beordret frigivelsen af dette bevismateriale.
Andre beviser på kriminalitet, der allerede er blevet set af
medlemmer af Kongressen, er blevet blokeret fra at blive delt
med offentligheden under rubrikken “hemmeligstemplet”.
Nunes sagde, at efterretningssamfundet burde lukkes, hvis det
fortsætter med at blokere Ratcliffes og andres bestræbelser på
at frigive beviser på forbrydelser der er begået, og
injurierende myter, som er blevet opfundet og spredt af en
kontrolleret presse, i et forsøg på at forpurre Trumps
præsidentskab

Verdensøkonomien
under
nulpunktet:
Hvordan
genopretter
vi produktiviteten og stopper
sult-pandemien?
4. oktober (EIRNS) – Blandt de største industrielle økonomier
i verden ser det i øjeblikket ud til at Kinas økonomiske vækst
på 2% i 2020 – hvis den endda er så høj – vil være førende i
verden. Hele den globale økonomi ligger længere under nul end
selv centralbankernes renter – de samme centralbanker, som er
værre end værdiløse i denne krise. Økonomierne i USA,
Vesteuropa og Centraleuropa, Indien, Brasilien, og Sydafrika
er alle skrumpet ind i årets løb; og i mange af landene ser
afmatningen ud til at blive værre i årets sidste måneder.
Ikke alene lider alle disse nationer under massearbejdsløshed
– som atter ikke viser nogen forbedring fra sidste måned – men
i betydelig grad også de meget store bølger af
sygdomsepidemien. De lider også – omend i meget forskellig
grad – af en pandemi af sult stammende fra arbejdsløshed.
Ifølge Den internationale Arbejdsorganisation er der tabt 500
millioner fuldtidsjob over hele verden i 2020, og pandemisk
sygdom og grænselukninger har lukket for høstafgrøder,
forarbejdning og forsendelse. Sultpandemien er værst i Afrika
og Latinamerika, men den bider kraftigt i Indien og endda i
USA. (Bloomberg News, 28. september: “Intet kød, ingen mælk,
intet brød: Sultkrisen ryster Latinamerika.” Antallet af
mennesker der står over for ”alvorlig fødevareusikkerhed” –
sult – er firedoblet i disse områder i år, og fordobles over
hele verden ifølge Verdensfødevareprogrammet.)
De seneste beskæftigelses- og industriproduktionsrapporter fra

USA og Europa, der snarere end genopretning viser stagnation
på et lavt niveau, skulle være det sidste signal der er
nødvendigt i dette kriseår om, at der skal “handling til, og
handling nu” for at igangsætte produktionen, hæve den
produktive beskæftigelse og øge økonomiens produktivitet – og
sådan handling kræver naturligvis samarbejde mellem de store
nationer, der er ramt således.
I USA udviser “Sleepy Joe” Biden og hans kampagne ingen
bevidsthed om eller evne til dette, overhovedet. Faktisk blev
det bemærket, at selv i søndags gjorde præsident Donald Trump
– der er indlagt på hospitalet for behandling af COVID-19 –
flere offentlige optrædener end Biden gjorde; Trump kørte
rundt i en karavane for at hilse på sine tilhængere på gaderne
omkring Walter Reed National Military Medical Center, og
annoncerede begivenheden på sin Twitter-konto. Og den
demokratiske formand for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi,
blokerer nu rent faktisk for handling i Kongressen. Og dog har
det faktum, at præsident Trump har været nødt til at håndtere
pandemi og økonomisk sammenbrud – under konstant og voksende
destabilisering hidrørende fra britisk efterretningstjeneste,
amerikanske efterretningsagenturer og militærindustrielle
grupperinger – givet Biden føringen i meningsmålingerne. Og
desforuden ligger der potentielt uger forude med kaos efter
valgdagen som følge af enorme mængder af brevstemmer og
gadedemonstranter på udkig efter en ”farverevolution”.
Skulle præsident Trumps politik for at afslutte
“regimeændrings-krigene” og indgå i konstruktivt samarbejde
med Rusland og Kina fortabes, ville det være et nederlag for
den amerikanske republik til det militærindustrielle kompleks,
der i årtier har været ganske tilfreds med Biden; det ville
være et knusende slag mod håbet om at genoplive rumforskning
og videnskabelig og teknologisk udvikling. Men med præsidenten
sygdomsramt, og under sådant et angreb, er det direkte op til
enhver amerikaner, der tænker for sig selv, at forstå hvad der
skal gøres – ikke blot at beklage og modsætte sig, men at vide

hvad der er nødvendigt.
Helga Zepp-LaRouche, Schiller Instituttets internationale
grundlægger, sagde følgende ved en særlig LaRouchePAC’s
‘rådhus’-webcast lørdag den 3. oktober: ”Det turde være klart,
at med den kombination af problemer vi har i dag – en pandemi
der er ude af kontrol, et økonomisk sammenbrud værre end noget
andet siden Anden Verdenskrig, faren for et økonomisk nedbrud
værre end i 2008, faren for at en geopolitisk konfrontation
med Rusland og Kina går ud af kontrol – er vi er nødt til at
ændre kurs. Og det er derfor, vi har brug for et topmøde, og
den eneste realistiske mulighed på bordet lige nu, er det som
præsident Putin har anmodet om. De permanente fem medlemmer af
FN’s Sikkerhedsråd må mødes og behandle disse spørgsmål:
”Opret et nyt globalt finanssystem, et nyt kreditsystem, et
nyt Bretton Woods-system; fordi dette nuværende system er
bankerot, og der er brug for kredit til udvikling og til at
finansiere alle disse ting i tråd med Franklin D. Roosevelts
oprindelige intention og idé med Bretton Woods-systemet. Og
så, naturligvis, LaRouches Fire Love: Glass-Steagall til at
gøre en ende på kasinoøkonomien. Indfør Glass-Steagall i form
af en bankadskillelse; beskyttelse af de kommercielle banker.
Hold op med at redde fallerede spekulanter. Opret en
nationalbank, ikke kun i et enkelt land, men i alle lande på
planeten.
Og etablér derefter et kreditsystem, der samarbejder om
langsigtede
investeringer
til
genopbygning
af
verdensøkonomien. Iværksæt derefter et lynprogram for
fusionsteknologi, der p.t. virkelig gør utrolige fremskridt,
som vi hørte på en nylig Schiller Institut-konference. Og støt
internationalt samarbejde om udforskning af rummet, således
som præsident Trump har sagt, at Artemis-projektet skal være.
”Hvis alt dette aftales mellem USA, Rusland og Kina, som et
minimum, og andre industrielle magter, der har kapacitet til
at rekonstruere verden, derefter slutter sig til, kan vi løse

dette problem. Men hvad der kræves er, at mange sådanne
patrioter virkelig begynder at tage ansvar for udfaldet af
denne periode. Jeg tror ikke der er andet, der vil fungere, og
jeg tror virkelig, at det kan gøres”.

Mindehøjtidelighed
LaRouche-bevægelsen
Phil Rubinstein

for
leder

Vi bringer den smukke mindehøjtidelighed for Phil Rubinstein,
som fandt sted i New Jersey, USA, den 4. oktober 2020. Han var
et enestående og beskedent menneske og omsorgsfuld leder, med
stor indsigt i videnskab, filosofi, historie, økonomi og
politik.
Nogle af jer kendte Phil fra møder i Danmark, når han var på
besøg i sin hustru Lenis hjemmeland.
Afskrifter af mindetaler af Helga Zepp-LaRouche og Harley
Schlanger findes nedenunder.
Her er to LaRouchePAC-film, som Phil medvirkede i.
The Extraordinary Genius of Albert Einstein:
1932: A True History of the United States

Helga Zepp-LaRouche Remarks at the Phil
Rubinstein Memorial October 4, 2020
Dear Leni, dear friends of Phil Rubinstein:

We are gathering here today to honor our great companion,
teacher, and friend, Phil Rubinstein. I can’t help but think
that at a moment when the whole human civilization is in such
a fragile condition, that the world must suffer the loss of
such an exceptional person like Phil, who was one of the very
few people who had a deep understanding about the scientific
ideas of Lyn, which are so crucial for the world to overcome
its present situation.
Lyn always said to me that he thought that Phil was completely
integral. He was one of the most reliable persons; he would
always try to get at the essence of the scientific ideas, and
making them intelligible for everybody. He had no respect for
academic formalism or academic personas. He was actually a
kind of Socrates, who made it his life’s vocation to teach and
educate the youth. His writings are very important, but even
more important was the direct impact he had on hundreds, and
over the decades, thousands of people whom he introduced to
scientific ideas which would change their lives, and to Lyn’s
method of thinking. He was always concerned to look for
breakthroughs in real science, and he would not get stuck in
questions of mathematics or molecular biology, where science
has been stuck for a very long time.
Phil made it his mission to communicate effectively the
knowability of Lyn’s idea, that creativity per se is the
essence and the substance of the universe, because the human
mind is not outside the universe, but it is the most developed
part of that universe. Phil also had a very clear identity and
understanding of the role of imagination in scientific
breakthrough. That is because he had no fear of formalism; and
especially in the foundation of the organization in the 1970s,
he had an absolutely crucial role. It is not an accident that
there are still so many people from the original Buffalo local
in the organization. He had no respect for scientific bluster,
which some people at that time clearly had, and also not for
the effort to get lower-level influence. It soon would turn

out that those people didn’t have the strength to stay within
the organization.
Phil played an absolutely crucial role also in the recruitment
of the LYM — the LaRouche Youth Movement — on the West Coast
and beyond. Phil was, and everybody has funny stories about
that, was an absolute expert in the animal kingdom, and he
knew the behaviors of many different animals very much in
detail. He knew what skills these animals had, but he also
never tired of emphasizing that there is a fundamental
difference between all the animal species and the human mind.
From the same standpoint, he rejected the idea that it would
be possible at any moment that artificial intelligence or
computers would bypass human creativity.
If you read the beautiful Festschrift which was pulled
together for this occasion of the memorial, and actually to
pay tribute to Phil’s impact on people, you can actually see
how much impact he had on people and how much love he caused
them to experience for him and for humanity. Phil represented
the kind of leadership where he was leading through
inspiration, and never emphasizing his rank or his importance.
Everybody who knew Phil was convinced and spoke of the
absolute deep goodness of his character, the gentleness of his
soul. He was incapable of any nastiness. He had a very genial
absence of any ego. He was humble in his manners, yet very
bold in his intellect.
Together with Leni, they had a very exceptional relationship
and marriage. There are many marriages which are good or even
excellent, but there are those where the couple is becoming
almost one because they are becoming so complementary in the
way they think. That is for sure the case about Leni and Phil;
that was known around the world from Taiwan to Denmark, from
the North to the South. I could name a couple of such
extraordinary couples, but without doing that, I want to
already put Phil and Leni on such a short list.

It is very clear that we cannot replace Phil, but we can honor
his contribution to the LaRouche movement and mankind by
striving for scientific and artistic breakthroughs, and reach
out to the many young minds around the world with the solemn
commitment to pull back the human species from the abyss where
it finds itself at this moment.
We will miss you, Phil, but you will always be alive in our
fight.

Harley
Schlanger
Rubinstein

Eulogy

for

Phil

Oct. 5 (EIRNS) — Eulogy for Phil Rubinstein Memorial Event, by
Harley Schlanger, October 4, 2020
Dear Leni, Richard, Dear Friends and Colleagues,
When I think of Phil Rubinstein, our beloved colleague and
mentor, friend and counsellor, two Yiddish words keep coming
to mind; two words with both a simple meaning when applied to
everyday life, but words which also contain within them a
shadow of the Infinite.
These two words are TSOURIS and NACHES.
The simple definition of Tsouris is the pain and suffering one
experiences in daily life, the troubles, the woes, the grief
and aggravation which are often our everyday companion.
Tsouris is experienced when we have setbacks, as when our
efforts to find solutions to difficult problems are dashed, or
when we or others fail to live up to our expectations, or, as
today, when we are confronted with the loss of a loved one.
Naches is defined as proud pleasure, or special joy, such as
that which accompanies seeing the first glint of understanding
in the eyes of a baby, when watching a child learning to read,
or play a musical instrument, as there is a glimpse in that
moment of a future potential which warms the heart of any

sentient adult.
In everyday life, these two emotional states, which seem to be
such opposites, often coexist. We learned this from Sholem
Aleichem, who provided profound insights into the human
condition, through the eyes of his poor dairyman, Tevye. Tevye
had seven daughters: for him, this was, on the one hand, a
blessing, a source of Naches, as he took delight as he watched
them grow; but, on the other hand, it was a source of Tsouris,
for as they grew, he felt helpless when they were confronted
by problems, many of which were related to being the daughters
of a poor dairyman. An additional source of Tsouris was that
he must provide seven dowries, if he wished to see them
properly married — “Oy”, one can hear him sigh, from the
rickety milk wagon pulled by his lame horse, through the
rutted roads of the Russian shtetl of Yehupetz, “what’s a
Mensch to do?” followed by a wistful, “Ah, but such is life.”
With Phil, these moments of Tsouris in everyday life involved
such perplexing problems as how can we pay the office rent and
taxes, and still have enough money to feed the 50 or so youth
we have recruited? And Naches resulted when he saw those 50 or
so youth recruit another 50 or more — of course, bringing with
them, future Tsouris.
But with Phil, the higher meaning of these two concepts was
ever-present in his search for the meaning of human existence,
which was often the real subject of his classes and briefings.
Both contain within them a deep longing for a better world,
even as we know that such a world will still contain hardships
and even bitter disappointments. But that world is also one
which can be changed by human creativity.
To me, it is clear that Phil discovered that there is both
Tsouris and Naches in his life-long investigation of the
struggle of humans to advance from a simple hunting and
gathering society, to our complex world today, a history which
includes great tragedies, of awful suffering, many of which

could have been avoided, had wisdom
great universal triumphs, such as the
allies, under FDR’s leadership, which
War, or the footsteps left by American
on the Moon.

prevailed; as well as
defeat of evil by the
ended the Second World
astronauts in the dust

Phil was fascinated by the full scope of the three phase
spaces that we know of — the non-living, the living, and the
noetic — and by the dynamic interaction between them. His
hunger for discovery was insatiable, to the last days of his
life. And he took great pleasure in sharing with others what
he had learned, not just as presenting “facts” or “plausible
explanations” of historic events or scientific discoveries,
but in providing insights into the workings of his mind, as he
struggled to get to the inner truths behind these
developments. Even as we burst into laughter as he described
such things as the war between “eternal enemies” — the hyenas
and the lions — and mocked the irony that Californians would
turn to an ego-driven Austrian bodybuilder to address a $30
billion budget deficit — we marvelled at his tenacity in
investigating the nature of the concept of the Infinite, his
rigor in tackling the difficulties inherent in Gödel’s Proof,
or Einstein’s Theory of Relativity, and his patient
willingness to provide others with the method of his own
discoveries. He didn’t just teach us about Socrates, but
provided us with a living example of the Socratic method.
In this process, even as we sometimes had to struggle to grasp
the ideas he was presenting, we were moved by his humble
nature, and his generosity of spirit. Many have shared their
stories of watching Phil at a cadre school, polemically
challenging young people long after midnight, by the dying
embers of a bonfire in the mountains, passionately
demonstrating his commitment to their development.
As in the example of his mentor, Lyndon LaRouche, Phil cared
little for the societal norms that defined success. Lyn often
teased Phil, referring to him as a “Luft-Mensch,” a type of

Jewish scholar who was too thin, as he was too poor to eat,
but lived on the air he breathed.
As in the case of Lyn, Phil long ago entered the sacred realm
of the Simultaneity of Eternity. If one had an opportunity to
spend time with him, you found yourself transported, if only
momentarily, into the domain of infinite possibility. For in
Phil, as in the case of Lyn, one experienced a profound
appreciation for the Leibnizian concept, that “this is the
best of all possible worlds” — this was not a slogan, but a
physical, mental and emotional reality, which included a
profound challenge to each of us, to make ourselves the best
of all possible examples for those who work with us today, and
those who will come after us.
It is in this realm of the infinite expanse of time and space,
where Phil now dwells. We saw that, even in his struggles with
his health in recent years, he gave us everything he had.
Along with his Leni, for whom he had an infinite love, he
touched many of us, making us better people, as he prepared us
to deal with the moments of Tsouris and Naches we will
encounter in our lives. I miss you terribly, Phil, but your
living presence will remain an inspiration to me, and I know,
for many others.
And for that, we shall be eternally, and infinitely, grateful.

POLITISK ORIENTERING den 1.
oktober 2020:

Chok og overraskelser venter
fremtil USA’s valg den 3.
november
Politisk orientering med formand Tom Gillesberg
Schiller Instituttet · Stemme 006

Vi står overfor alvorlige
farer, men der er løsninger.
Schiller
Instituttets
ugentlige webcast med
Helga Zepp-LaRouche den 31.
september 2020
Med brændpunkter, som optrappes til væbnet konflikt og med
provokationer, som tager til på grænsen til Rusland og Kina,
gentog Helga Zepp-LaRouche sin holdning, at dette er en tid,
hvor folk må hæve sig til et andet tænke-niveau. Der er ingen
tvivl om, at faren for krig og truslen om et kup i USA er et
resultat af geo-politikernes og ny-liberalisternes
bestræbelser på at redde deres system. I stedet for at skifte
retning efter, at krakket i 2008 viste, at det neo-liberale
system, som dyrker spekulation på bekostning af den fysiske
økonomi, er en trussel mod menneskeheden, brugte de den gamle
imperialistiske ide om at bruge krige til at aflede
opmærksomheden fra deres korruption. Under det gamle

imperialistiske system kan små krige hurtigt blive til store
krige.
Men der er en løsning, sagde hun, og pegede på
ungdomskonferencen i sidste weekend som udforskede hendes
mands livsværk, fordi det repræsenterede både et ægte
alternativ til det imperialistiske system, såvel som en
mulighed for unge mennesker at tage fremtidens udfordringer
op.
Ideen om at skabe 1,5 milliarder nye arbejdspladser verden
over – hvilket nogle mente var en vild overdrivelse, da vi
først kom med forslaget – blev bragt i fokus med ILO (FNs
internationale
arbejdsorganisation)
rapporten,
der
konstaterede, at 500 millioner arbejdspladser vil forsvinde i
år og skal vi tage hånd om pandemien og hungersnøden, kræver
det mange nye jobs.
Hun sluttede af med at minde sit publikum om, at dette er
Beethoven-året og ved at beskæftige sig med stor klassisk
kultur, kan man udvikle den indre styrke, som er nødvendig for
at håndtere den krise, vi i dag står overfor.

